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«Ψηλότερη απ’ τούς ουρανούς, της γης
τό θεμέλιο εΐσα ι . . . . »
Κωστής Παλαμάς

Ύπό τοϋ/ϊπαστυνόμου Α' κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ
\ 7 ρ λ'ΡΧει ενα? βαθύς συμβολισμός στον ύψηλό ρόλο πού προώρισεν ή Θεία Πρόνοια
■ιά τήν Παρθένο Μαρία. Μητέρα του ένσαρκωθέντος λόγου ή άγνή κόρη της
Γ. Άλαίας γίνεται το άποκορύφωμα της τραγικότητος άπό την στιγμή πού άσπιλη
vatjx ν.όλυντη δέχεται το φοβερό θεϊκό μήνυμα τοϋ Εύαγγελισμοΰ: «Εύλογημένη
γυναιξί καί εύλογημένος ό καρπός της κοιλίας σου!...». Ά π ό εκείνη τήν ώρα
κ
μβάνει τήν συγκινητικά ξεχωριστή θέση στον άξιολογικό κύκλο τοϋ Χριο.
ιμοΰ, έναν κύκλο πού τον μεγαλύνει ή υπέρτατη γοητεία της θείας πάναγνης
προά πικότητός της ώς γυναίκας καί μητέρας καί πού τον άνοίγουν σάν ορόσημα
α ώνες καί στις γενεές τα ίδια τά λόγια της άσπιλης Παρθένου στο μυστηριαός: «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον καί ήγαλλίασε τό πνεύμα μου έπί
τ
τω Σωτήρι μου. "Οτι έπέβλεψεν έπί τήν ταπείνωσιν τής δούλης αύτοϋ.
’. I,
ρ άπό τοϋ νυν μακαρίουσί με Πάσαι αί γενεαί, ότι έποίησέ μου μεγαλεία
ό δ^,νο ,-ός...». Καί άπό εκείνη τήν στιγμή υψώνεται σ’ έκείνο τό τραγικό μεγαλείο
που*
χλύτερο δεν έχει να επίδειξη καμμιά άπό τις γνωστές θρησκείες σ’ ολόκλη
ρο τον κόσμο. Ε κλέγεται μόνη αύτή άνάμεσα σ’ όλες τις γυναίκες τού κόσμου για
να φέρη στή γη τον Υιόν τοϋ Θεοΰ. Γίνεται «νύμφη άνύμφευτος» τοϋ ’Ιωσήφ, κυο
φορεί τον θεϊκόν καρπόν στήν λευκή άγνότητα ψυχής καί σώματος καί ζή τήν πιο
συγκλονιστική άσκητική ζωή. Οί άνθρωποι δέν θά τής δώσουν γωνιά στεγασμένη γιά
•·ά χενθ~ ό Πάντων Κτίστης καί θά καταφύγη στήν ταπεινή φάτνη τής Βηθλεέμ.
θά φύγη κυνηγημένη στήν Αίγυπτο πάνω σ’ ένα ταπεινό ζέβρο, γιατί ό
άνθρώπ νος οίκτος θά τήν άγνοήση. Κατατρεγμένη θά ζήση στήν έξορία καί όταν
γυρίσή %τήν πατρίδα θ’ άκούση πολλές φορές τον Υιόν της νά λέγη πώς άλλος εί
ναι ό πατέρας του, ότι δέν έχει σπίτι εκείνος πουθενά έκτος άπό τό ναό, οτι τίπο
τα δέν τον συνδέει μέ αύτή πού τον έφερε στον κόσμο. Κι’ όταν δωδεκάχρονο τον
χάση κάι τον εύρη στο ναό, ούτε έκείνη ώς Μητέρα άλλά ούτε καί ό ’Ιωσήφ θά κα
ταλάβουν τά λόγια πού θά τούς πή. Παρακολουθεί αύτά μέ θάμβος καί άπορία
ή άπραγη κόρη καί μητέρα καί μέ τά ίδια συναισθήματα άκολουθεΐ τον Μονογενή
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της ώς την αποθεωτική υποδοχή στά 'Ιεροσόλυμα. 'Η άκαταμέτρητη θλίψη της
στον Γολγοθά τήν άπολιθώνει σαν τήν άρχαία Νιόβη, μά φθάνει στο απίθανο ό πό
νος όταν μέ τό μαρτύριο τοϋ Σταυρού άκούει άπό τό στόμα εκείνου δτι υιός της
είναι ό ’Ιωάννης καί αυτή μητέρα τοΰ ’Ιωάννη.
Αύτά τά περιστατικά άπό τό υλικό πέρασμα της Θεοτόκου στή ζωή δίνουν
τον πιο βαθύ καί υπέροχο συμβολισμό τής αιώνιας μητέρας. ’Εκείνης της μητέρας,
πού άπό τά βάθη της άρχαιότητος ξύπνησε στήν φαντασία των άνθρώπων τό δέος
καί ή κατάνυξη μπροστά στο θαύμα τής γονιμότητος καί πού τά ιδανικά της εν
σωμάτωσε ή Θεοτόκος τοΰ Χριστιανισμού. Μητέρα των μητέρων ή Παναγία Παρ
θένος, μητέρα τοΰ ύπερτάτου οντος στο πνεύμα καί στήν συνείδηση καί στήν ψυ
χή, υπερέχει των πάντων στις πολύτιμες άρετές τής γυναίκας: ’Έ χει γλυκύτατη μέ
ριμνα για τά άσήμαντα καί καθημερινά περιστατικά τής ζωής, είναι ή μόνη πού
δεν έχει τό δμοιό της στήν ομορφιά, τήν συμπόνια, τήν στοργή, τήν καλωσύνη, τήν
υπομονή καί σέ τόσα άλλα ιδανικά. Είναι προ παντός ή άποκορύφωση τού πόνου
άφοΰ ολόκληρη τήν υπαρξί της τήν έλάμπρυνε ό σπαραγμός, άφοΰ καμμιά μητέ
ρα δεν έχυσε τά δάκρυα έκεΐνα πού άνθισαν ξερότοπους καί πότισαν τά πετεινά τοΰ
ουρανού. Είναι ώς έκ τούτου έ λ π ί ς κ α ί κ α τ α φ υ γ ή δλων δσων πίστεψαν
σ’ αύτήν εδώ καί δέκα εννέα αιώνες, ίνδαλμα δλων δσων ακόυσαν καί ένστερνίσθησαν τό σωτήριον κήρυγμα ’Εκείνου πού έφερε στον κόσμο καί ένωσε τον άνθρω
πον μέ τό Θειον.
*
* *
ξαντλείται ό οίστρος τής λυρικής φαντασίας τού ύμνωδοΰ στήν Παναγία. Καί
αυτό είναι εκείνο πού δείχνει τήν άπεραντωσύνη τής λατρείας, τή θαυμαστή
θέση πού κατέχει στήν ψυχή τού Ελληνισμού προ πάντων ή 'Υπεραγία Θεοτόκος.
Είναι στά χείλη τοΰ ύμνωδοΰ καί στις καρδιές δλων τών πιστών τό «γλυκύτατον
ίνδαλμα», λάμπει ώς «γλυκασμός τών άγγέλων», «θρόνος πυρίμορφος», «χρυσή
λυχνία», «άκατανίκητον θαύμα», «ήδύπνοον κρίνον», «αγνείας θησαύρισμα», «τού
ζώντος δδατος πηγή άκένωτος», «δρθρος φαεινός», «άνθος τής άφθαρσίας» καί
περισσότερον «έλπίς καί καταφυγή». Είναι, γιά νά μεταχειρισθοΰμε μερικά άπό
έκεΐνα πού πλημμυρίζουν τήν εκκλησιαστική υμνωδία καί άπό έκεΐνα πού άναβρύζουν ώς κρουνοί άπερίγραπτης λατρείας τής λαϊκής ψυχής, ή Κυρία τών ’Αγγέλων,
ή Παναγία τών θλίψεων, ή Παναγία τών άσθενών, τών οδοιπόρων, τών φυλακισμέ
νων, τών θαλασσινών, τών βοσκών καί τών γεωργών, τοΰ καλού θανάτου, ή άσπι
λη καί άμόλυντη παρθένα. Τείχος θεόκτιστον, άγγελόκτιστη, άφθορη, θεόνυμφη,
Δέσποινα, κεχαριτωμένη, γλυκοφιλοΰσα, χρυσοπολίτισσα, ύπακούουσα, διασώζουσα, άσπροφοροΰσα, ή βεβαία έλπίς, ή γαλακτοτροφοΰσα, ή δεομένη, ή διακόνισ
σα, ή παντάνασσα, ή Πανάχραντος, ή ύψηλοτέρα τών ούρανών, ή έλευθεροΰσα, ή
θεοσκέπαστη, ή καρδιαφορίτισσα, ή ύπέρμαχος στρατηγός, εύώδες άνθος, μεγα•λόχαρη καί κρίνα, θεία σκέπη, έγγυήτρια, έλεοΰσα, οδηγήτρια, γοργοεπήκοος, μεσίτρα, έλεήμων, ζωοδόχος πηγή, ήλιόκαλλη, παμμακάριστη, άνθος τό άμάραντον,
ή παραμυθία τών θλιβομένων, ή λυπημένη καί κατευοδώτρα, ή μεγαλομάτα, ή τριχεροΰσα, ή ύπεράγαθος, ή περίβλεπτος, ή λουλουδιανή καί περισσότερον Θεομή
τωρ καί Θεοτόκος. Τό άξιόν έστίν καί πολεμουμένων βοήθεια, λαού καταφύγιον,
ηγιασμένος ναός καί παράδεισος λογικός, καύχημα παρθενικόν καί τόσα άλλα άπό
τήν άστείρευτον πηγήν τής υμνωδίας καί τής λαϊκής έπιθετολογίας τόσων αιώνων,
πού δέν φανερώνουν τίποτε άλλο παρά τήν έκταση τής λατρείας τής Παναγίας, τήν
άμεση ψυχική έπαφή πού υπάρχει άνάμεσα στή θεία προσωπικότητά της καί στούς
πιστούς. Παράλληλα τά εΐκονογραφικά θέματα καί ιδίως έκεΐνα πού ό βυζαντινός
χρωστήρ άφησε στο διάστημα ένδεκα αιώνων, τά θαύματα τών εικόνων της, οι τό
ποι τής λατρείας της, έκεΐνοι πού έκτισαν τούς ναούς καί τόσα άλλα περιστατικά,
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έδωσαν άφορμή στη δημιουργία πολυάριθμων έπιθέτων άφοϋ πάνω άπό επτακόσια
συναντώνται στήν χριστιανική ’Ανατολή μόνον. Δείγμα άμυδρό άπό τό πλήθος τό
σων καί τόσων ονομάτων της Μεγαλόχαρης εκφράζει νομίζω πρώτος ό Παλαμάς,
ό έθνικός μας τροβαδούρος, πού ύμνησε περισσότερο άπό κάθε άλλον ποιητή τήν
Παναγία τήν Άθηνιώτισσα καί τήν Παρθένο όλων των πιστών τοϋ Χριστιανισμού
μέ τούς στίχους.
Κ ι’ άπ’ δσα άπό τούς τόπους σου κι’ άπό τα θάματά σου
κι’ άπό δσα άπό τις χάρες σου πήρες ονόματα, δλα
σάν τοϋ μετώπου σου τή δόξα άχτιδοσταλαγμένα,
καί μέ τής πίστης μου τ ’ άγνά. Γιάτρισσα, Πονολύτρα,
Παραθυμιά, Περίβλεπτη, Πανάχραντη, 'Οδηγήτρα,
Άντιφωνήτρα, Τριχεροϋσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα,
Γοργοεπίκοη, ’Αθηναία, Ρωμαία, Φανερωμένη,
Πύργε χρυσοπλοκώτατε, Λιοσταλασμένε θρόνε!
Τό ούράνιο τόξο ζώνη σου. Πιό διάπλατη, πιό πλούσια,
πλημμύρισες τον ούρανό, σημάδι έσύ πιό μέγα.
Φορείς τον ήλιο φόρεμα, σκαμνί σου τό φεγγάρι
για ν’ άκουμπάς τα πόδια σου, καί γϋρο στα μαλλιά σου
στεφάνι δωδεκάστερο. Καί σέρνουν τα πλευρά σου
φτερούγια σάν τοϋ σταυραϊτοϋ, μέ κείνα για να τρέχης,
άπ’ τής Παράδεισος τό φώς στής κόλασης τή νύχτα...
Καί σ’ άλλους στίχους του ό έθνικός μας ποιητής, άναλογιζόμενος δτι μέ τήν
άγια μορφή τής Παναγίας δέθηκε δ, τι τό ελληνικό άπό τήν εποχή τοϋ Παύλου
μέχρι σήμερα καί στή σκέπη τής θείας ομορφιάς της γεννήθηκαν κι’ άναπτύχθηκαν
τόσες προσδοκίες, τόσοι παλμοί τοϋ Γένους, καί ιδανικά, στοχασμοί καί πεπρω
μένα, δτι ή πίστη στο θαΰμα τής μητέρας τοϋ Χριστού έδωσε τή νίκη στον Ε λληνι
σμό, διέλυσε τα σκοτάδια καί σφυρηλάτησε ιδανικά γιά ν’ άναπτυχθοΰν οί γενεές
δεκαεννέα αιώνων, δέν παύει νά τονίζη μέ τή συμβολική «Φλογέρα τοϋ Βασιλιά»
σέ πνεΰμα ηρωικό:
Στον πόλεμο οδηγήτρα Έ σύ, μεσίτρα στήν ειρήνη,
'Τπερμαχη Στρατήγισσα, σ’ ’Εσέ τά νικητήρια!
Πώς ήμουν καί πώς έγινα! Δικό σου είναι τό θαύμα,
ώ Παναγιά Άθηνιώτισσα, στό κάστρο σου ντυμένη
μέ δλο τό φώς τ ’ όλόχυτο περίγυρα, πού τέτοιο
μηδέ στήν Πόλη άνάβρυσε, στή μάννα τής λαμπάδας
Μ’ εσέ ξημέρωσε ή χαρά καί σβεΐ ή κατάρα, πήρε
μ’ έσέ, Μητέρα, κι’ ό Θεός τήν ομορφιά τοϋ Βρέφους,
κι’ ό γέρο κόσμος άλλαξε καί νιος ξαναστηλώθη.
Ψηλότερη άπ’ τούς ουρανούς, τής γής τό θεμέλιο ε ίσ α ι!
δέν μπορεί νά άμφισβητήση τό τεράστιο περιεχόμενο πού έδωσε ή λα
Κανένας
τρεία τής Θεοτόκου στούς άγώνες τοϋ Ελληνισμού. Έ κ τος άπό τά μεγάλα πο

λεμικά γεγονότα πού συνέβησαν κατά τήν ιστορική διαδρομή τής βυζαντινής Αύ-
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τοκρατορίας καί άπό εκείνα πού συνέβησαν ακριβώς κατά τήν επέτειον της Κοιμή
σεως—μέ προεξέχουσα μορφή τήν άπόκρουση των ’Αράβων άπό τήν Βασιλίδα των
Πόλεων τήν 15 Αύγουστου 626 έπί τοΰ αύτοκράτορος 'Ηρακλείου, καί τήν άπό
κρουση της 15 Αύγουστου 717 έπί τοΰ Λέοντος του Γ ', οπότε καί πρωτοκαθιερώθηκε καί ψάλλεται μέχρι σήμερα ό «’Ακάθιστος "Υμνος» μέ εύχαριστίες προς τήν
Ύπέρμαχο Στρατηγό-γεγονότα πού μαρτυρούν ότι οί Βυζαντινοί έδόξασαν καί διέ
σωσαν τον Ελληνισμό μέ τήν άκράδαντη πίστη τους στήν Παναγία, κανένας δέν
μπορεί όά άμφισβητήση οτι τό να έπιζήση ό Ελληνισμός της μαύρης δουλείας τεσ
σάρων αιώνων καί να πραγματοποιήση τό τόλμημα τού 1821 καί υστέρα τοΰ 1912,
δέν οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στήν Ύπεραγία Θεοτόκο καί δέν στηρίχθηκε σ’
αύτήν ή έπιτυχία των. "Οπως καί κανένας δέν μπορεί νά άμφισβητήση ότι τήν 15
Αύγούστου τού 1940, τήν ώρα πού έτορπιλλίζετο τόσο υπουλα ή «"Ελλη» καί ά
νοιγε ό κύκλος μιας των δυσμενεστέρων άλλά καί λαμπροτέρων περιόδων τοΰ Έ 
θνους, δέν έστράφησαν τά μάτια όλων των Ελλήνων προς τήν Μεγαλόχαρη καί σ’
’Εκείνην έστράφησαν περισσότερο τό θαμπωμένο πρωινό της 28 ’Οκτωβρίου, άπαρχήν γιγαντομαχίας πού κατέπληξε τον κόσμον. Τά λόγια τοΰ ποιητοΰ, τόσο νω
πά άκόμη, μάς θυμίζουν τό τελευταίο θαΰμα τοΰ Ελληνισμού, πριν άπό έκεΐνο τοΰ
1946-1949 κατά τοΰ δαίμονα τής Στέππας :
Ό λόρθ’ ή φυλή. Κι’ όλη ή νιότη
Πώς στον πόλεμο άκράτητη όρμά,
'Ωσάν σ’ άνθεστήρια !
Πιστοί τής Πατρίδας! 'Υψώστε όσο παίρνει ψηλά
Τον "Υμνο, όπως άλλοτε ύψώθη:
«Τή 'Υπερμάχω Στρατηγώ τά νικητήρια...
*
* *
άγαλλιάσεως προιμιάζεται σήμερον...» καί ή Μητέρα τοΰ Θεού «άπαίρει
Φ ωνή
άπό τής γής εις τά άνω», ψάλλει ό ψαλμωδός στή μνήμη ’Εκείνης πού πόνεσε
όσο κανένας άλλος άνθρωπος στή ζωή. Σέ κείνη πού έτερμάτισε τήν φοβερή πο
ρεία της στον χώρο όπου καί ό Υιός της έκαμε τά τελευταία του βήματα, στήν
Γεσθημανή, ψελλίζοντας τά στερνά λόγια μιας δακρύβρεκτης ζ ω ή ςί1).
«’Απόστολοι έκ περάτων συναθροισθέντες ένθάδε, Γεσθημανή τώ χωρίω,
κηδεύσατέ μου τό σώμα- καί σύ Υιέ καί Θεέ μου, παράλαβέ μου τό πνεΰμα...».
Ή συνείδηση τοΰ πιστοΰ στήν χριστιανική σοφία δέν έχει νά έπιδείξη τό ό
μοιο της άπό τήν εύλάβεια πού τρέφει στήν Παναγία. Καθρεπτίζεται ή λατρεία στον
λόγο πού γίνεται στά χείλη μουσική, στήν προσευχή πού πλουτίζεται άπό θαυμά
σια φραστικά ευρήματα, στήν κατάνυξη πού γίνεται ήδυπάθεια, στήν συντριβή πού
μπροστά στο θάμβος τής άκτινοβολίας τής Παρθένου γεμίζει άπό τρυφερότητα.
Σ ’ αύτήν στρέφονται οί καρδιές στήν άπόγνωση καί τήν άπελπισία καί στο γλυκο
χάραμα κάποιας προσμονής. Κι’ έρχεται πάντοτε έκεΐ στις τρικυμισμένες θάλασ
σες καί μέσα στήν ώρα τής συμφοράς ν’ άδράξη τό πηδάλιο καί νά φέρη τό καρά
βι στήν ξηρά, έρχεται στήν άναβροχιά καί τήν πλημμύρα, περπατεϊ μαζί μέ τούς
(1) Περί τοΰ χρόνου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» ό Ευσέβιος ακολουθεί τήν παράδοση
ότι έγένετο τό 14ον έτος άπό τής Άναλήψεως τοΰ Ίησοϋ, ήτοι τό 48 μ.Χ. "Αλλος έκκλησιαστικός συγγραφεύς, 6 Έπιφάνιος, άναφέρει ώς έτος Κοιμήσεως τό 25ον άπό της Άναλή
ψεως, δηλαδή τό 58 μ.Χ. Ά λλη έκδοχή τοποθετεί τήν Κοίμησιν στό 22ον μετά τήν Άνάληψιν έτος δηλ. τό 55 μ.Χ. Αί παραδόσεις πάλιν, άφοϋ Εστορικώς δέν δύναται νά διερευνηθή τό
γεγονός, ορίζουν διά των έκκλησιαστικών συγγραφέων ότι ή Παναγία «άπαίρει άπό της γής
είς τά άνω» είς ήλικίαν 63 ή 69 έτών ή άκόμη καί περισσότερον.
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κουρασμένους στρατοκόπους στις ερημιές καί τούς άγκαθοσπαρμένους δρόμους,
ελαφρώνει τούς βαρυφορτωμένους από τις καταπιεστικές μέριμνες της ζωής, δίνει
την ελπίδα καί το θάρρος στούς αποκαρδιωμένους, τήν καρτερία στούς πληγωμέ
νους άπο τα βέλη των συμφορών, τήν ανακούφιση σέ όσους παραδέρνουν σέ θανά
σιμους δισταγμούς. Φως Ιλαρόν στη νύχτα τής άπελπισμένης μάννας τήν παραστέ
κει καί ξενυχτάει μαζί στό άρρωστο παιδί της, φέρνει τον γυρισμό του ξενητεμένου
πατέρα καί άδελφοϋ, τήν έπιστροφή τοϋ άπιστου στήν προδομένη κόρη, μεσιτεύει
στήν προσμονή τοϋ βοσκού καί τοϋ ψαρα καί στεγνώνει τα δάκρυα τής όδύνης. Πα
ραστέκει σέ όλα έκεΐνα πού άπαρτίζουν τήν μέριμνα τής ζωής γιατί είναι αυτή των
κατατρεγμένων ή γαλήνη, των άπελπισμένων μοναδική ελπίδα, ή Κιβωτός τής σω
τηρίας, ή μόνη προστασία των πιστών.
Πόσες μητροπόλεις καί να'ιδρια καί ξωκκλήσια στήν Χριστιανική ’Ανατολή
καί Δύση, πόσοι οί τόποι σέ στεριές καί θάλασσες πού έχουν τό όνομά της, πόσα
τά θαυματουργά εικονίσματα. Πόσοι οί θρύλοι, οί παραδόσεις, τα καθημερινά μή
άμφισβητούμενα θαύματα τής Παρθένου, τά ποιητικά μνημεία τής τέχνης τοϋ λό
γου, τά άλλα μνημεία τής τέχνης τοϋ χρωστήρος. Αναρίθμητα περιστατικά τοϋ
κατατρεγμένου Γένους μας προκάλεσαν τόσες μετατοπίσεις τών εικόνων τής Πα
ναγίας μέσα σέ δρυμούς άπάτητους καί άπροσπέλαστες βουνοτοπιές, μετατοπίσεις
άπο τον κίνδυνο νά σβύση ή ελπίδα στήν μόνη καταφυγή. Καί άναρίθμητα περιστα
τικά άπο τήν άστείρευτη πηγή τής πίστης έφεραν μέχρι σήμερα, καί θά φέρνουν
όσο ή χριστιανική φιλοσοφία δέν θά λείψη ποτέ άπο τον κόσμο, τήν έπίκληση, τό
τάμα καί τον ύμνο στήν Παναγία. Καί τον λόγο τοϋ σύγχρονου ποιητή καί τοϋ ποιη
τή όλων τών έποχών:
Φιλέρημη καί ταπεινή
μέσα στοΰ βράχου τήν ολόγυμνη κουφάλα
στέκεις, Βασίλισσα τρανή,
μέ λυπημένα τά δυο μάτια τά μεγάλα.
Ό πόνος σου ό βαθύς, ό μητρικός
αιώνια ακοίμητο καντήλι κι’ άγρυπνάει·
σάν κΰμα πού δέν σώνεται ό λαός
μπροστά στά πόδια Σου τις θλίψεις του σπορπάει.
Μ’ άστεύρευτην άγάπη στήν καρδιά
γύρισες άνάλαφρη κι’ άκοΰς τήν προσευχή τους.
Κ ι’ όταν δέν έχει ό πόνος τους γιατρειά,
τότε, χαροκαμένη Μάννα, κλαϊς μαζί τους.
X. ΣΤAMATΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ Ν ΕΟ ΤΗ ΤΑ
'Υπό του Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς
τήν Πάντειον ’Ανωτάτην Σχολήν Πολιτικών
’Επιστημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

β ') Τ ί τ λ ο υ ς έ γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς α τ ι μ ί α ς :
« Ή δράσις άρχίζει τά μεσάνυχτα», «Σκοτώνω μέ συμβόλαιο», «Κάτω τις
μάσκες, δολοφόνοι», «Για νά σκοτώσης χρειάζεται θάρρος», «Γυμνή κόψη», «Σάρ
κα, πιστόλι καί Σατανάς», «Μέ καταζητούν 13 άστυνομίες», « Ή κόλασις είναι για
τούς ήρωες», « Ή Σκώτλαντ Γυάρντ δέχεται τήν πρόκλησι», «Ούλαμός καταδί
κων», «Μπροστά στή βία», « Ό κόκκινος κουρσάρος», «'Ο παραχαράκτης, «Π ά
θος καί αίμα», «Ματωμένα ίχνη του Ζορρό», «'Αμαρτωλοί καί δολοφόνοι», «Θά
φτάσω ώς τήν κόλασι», «Έπιχείρησις τρόμος», «Τρομοκράται της Μαφίας», « Ε 
χθροί μέχρι θανάτου», «'Ο μεγάλος κατάσκοπος», «Έ γκλημα μετά τά μεσάνυχτα»,
« Ό γυιος τοϋ κόκκινου πειρατοϋ», «Τύ έγκλημα εκδικείται» κ.ο.κ.
Τέλος καταλήγει ή διαφήμισις είς τον επιθυμητόν χαρακτηρισμόν μιας ται
νίας ώς «άκαταλλήλου», διότι βεβαίως ή άκατάλληλος προσελκύει περισσότερον.
Τοιουτοτρόπως ή διεφθαρμένη καί έπιτελική αΰτη διαφήμισις προεργάζεται
καί αΰτη μέ τον τρόπον της καί μέ τήν σειράν της τήν διαφθοράν.
7. ’Οδός της άπεικονιζομένης σαπράς τροφής ήν προσφέρονσιν αί κινηματογροφικαί ταινίαι :
Α'. Γ ε ν ι κ ώ ς :
Καί έφθάσαμεν τέλος είς τήν πλέον σ α τ α ν ι κ ή ν πλατείαν καί εύρύχωρον
οδόν, τήν άπάγουσαν προς τήν λάσπην καί τον κατήφορον καί προς τήν άπώλειαν,
διά της οποίας ά π ο κ ο ρ υ φ ο ϋ ν τ α ι ο ί ή θ ι κ ο ί κ ί ν δ υ ν ο ι των θεατών,
κατ’ έξοχήν δέ καί της νεότητος, ήτοι είς τάς σ α π ρ ί α ς κ α ί τ ά ς β ρ ω μ ε ρ ό τ η τ α ς κ α ί έ λ ε ε ι ν ό τ η τ α ς τοΰ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τών
μεγαλ ο πρ ε π ώ ς προβα λλόμένων κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν ταινιών.
Άχρειότης, ευτέλεια καί χυδαιότης περιεχομένου άπό πολλαπλών άπόψεων
καί ήθικώς δηλητηριώδης τροφή.
Τό λυπηρόν δέ καί άκρως τραγικόν είναι δτι τό δηλητήριον τοΰτο, τό όποιον
κατεργάζεται τήν ήθικήν άποδιοργάνωσιν καί της νεότητος, δέν προσφέρεται έκ
πλάνης, άλλά ένσυνειδήτως καί σκοπίμως υπό τών διαφόρων παραγωγών, δημιουρ
γών καί επιχειρηματιών τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων, χάριν κ ε ρ δ ο 
μανίας.
Καί τήν οποίαν κερδομανίαν κατεδίκασε μετά δριμύτητος είς Θεός, ό όποιος
έγινεν άνθρωπος διά τον άνθρωπον καί ό όποιος έσταυρώθη έπί ενός Τόπου Κρανίου
καί έπεσκέφθη τον θάνατον, ίνα χαρίση είς τον άνθρωπον τό Φ ώ ς καί μ ί α ν
Ά ν ά σ τ α σ ι ν.
'Η τροφή δέ τοϋ περιεχομένου τών κινηματογραφικών ταινιών διά λόγους
χρηματισμοϋ, δέν είναι υγιής άκριβώς, διότι μόνον ή βρωμερά, ή νοσηρά, ή άνώμαλος, ή διάστροφος, ή παράδοξος καί ή σαπρά καί ρυπαρά προσελκύει κατά πλήθη
τούς θεατάς, άρα καί κατά σωρούς τά χρήματά των. 1
Διό καί κατά κανόνα αί κινηματογραφικά! ταινίαι περιστρέφονται άφ’ ενός
μέν περί τά νοσηρά έρωτικά θέματα, άφ’ ετέρου δέ περί τά νοσηρά εγκληματικά,
διότι ταϋτα άποτελοΰσι τάς κατ’ έξοχήν μυστικάς περιοχάς.
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Τοιουτοτρόπως δμως ή οθόνη μεταβάλλεται άπό της μιας πλευράς εις σχο
λείου γενετησίων άνηθικοτήτων, όμοιοφυλοφιλίας, πορνείας, καί άπό της άλλης
πλευράς εις σχολείου εγκλημάτων κατά των ηθών, εγκλημάτων βίας καί έγκλημάτων κατά της περιουσίας.
Β '. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ α σ η μ ε ί α :
Ά λ λ ’ άνάγκη, όπως έξετάσωμεν είδικώτερον ώρισμένα σημεία προς διασάφησιν, ήτοι τάς συγκεκριμένας πύλας της δηλητηριάσεως.
1)
Π ύ λ η τ ή ς ή ρ ω ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ή ς ά ν η θ ι κ ό τ η τ ο ς κ αί
τής έγκλη μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς :
Καί έν πρώτοις αί ταινίαι μέ τον πονηρόν των τρόπον, αν καί κατά τό φαινό
μενου καταδικάζουσι καί έμφανίζονται ώς δήθεν διαφωτίζουσαι περί των διαφόρων
κοινωνικών κινδύνων, έν τοσούτω ουσιαστικώς καί κατά βάθος καί κατ’ άποτέλεσμα
έ ν δ ο ξ ο π ο ι ο ϋ σ ι κ α ί ή ρ ω ο π ο ι ο ΰ σ ι ν άπό τής μιας μέν πλευράε τήν
έπίδειξιν τής άνηθίκου γυμνότητος, τών ερωτικών σκανδάλων καί τών ήδυπαθειών,
τών άνωμάλων τύπων καί τών άλγολάγνων, τών ήμιπαρθένων, τών μοιχικών ή τών
πορνευομένων κ.ο.κ., άπό τής άλλης δέ πλευράς τον επιδέξιου καί άπτόητον καί ύπερφυά έγκληματίαν, τον άκρωτηριαστήν ή τον φονέα, τον διαρρήκτην ή τον λη
στήν, τον σαδιστήν, ή τον μαζοχιστήν, τον άπαγωγέα, τον βιαστήν, τον παιδεραστήν
ή τον σωματέμπορου, τον έμπρηστήν, τον πλαστογράφον, τον παραχαράκτην ή τον
άπατεώνα, τον τοξικομανή ή τον οίνόφλυγα, τον νοσηρόν, τον άνώμαλον ή τον ολιγοφρενή έγκληματίαν, τον λαθρέμπορου, τον κατάσκοπον, τον έπαναστάτην η τον
άνατροπέα καθιερωμένων άξιών, τον τρομοκράτην ή τον γκάγκστερ, τον συμμορί
την ή άλλον.
Διότι βεβαίως, δταν ό κινηματογράφος κράτη έπί ώρας «υπνωτισμένου τον
θεατήν μέ την δράσιν τοΰ κακούργου ήρωος καί διαθέτη εν λεπτόν διά τό τέλος του»,
ό προβαλλόμενος τελικός «θρίαμβος τοΰ νόμου δεν έχει καμμίαν διδακτικήν δύναμιν, ένώ ή έξοικείωσις μέ τήν βίαν, τό αίμα, τον δόλον κλπ. άσκεΐ θετικήν έπίδρασιν εις τον θεατήν» («Θεοφ. Παπακωνσταντίνου. Περιοδ. «Ελληνικά Θέματα»,
άριθ. 82 Δεκεμβρίου 1962. Ά θήναι.»).
Τοιουτοτρόπως δμως οί θεαταί, κατ’ έξοχήν δέ οί νεαροί έκ τούτων, ύπερδιεγείρονται, έξάπτονται καί κεχηνότες άντικρύζουσι τούς ήρωοποιηθέντας καί ένσαρκώσαντας είτε τήν γενετησίαν, εΐτε τήν έγκληματικήν έλεεινότητα.
Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον κτίζεται είς τήν ψυχήν τών θεατών ό θ α υ μ α 
σ μ ό ς καί μετ’ αυτής καί ή μ ί μ η σ ι ς.
Σταχυολογοϋμεν τοιαύτας περιπτώσεις έξ εκατοντάδων έκ τής ελληνικής
ζωής:
α) « Ό καί διά τών έφημερίδων ήρωοποιηθείς άνήλικος Κ., ό ζηλώσας
δόξαν έγκληματικήν, έφόνευσεν εις προάστιον τών ’Αθηνών πτωχόν βιοπαλαι
στήν, οδηγόν άγοραίου αυτοκινήτου» (περίπτωσις τοΰ Δικαστηρίου άνηλίκων ’Α
θηνών).
β) «Τοιαύτην δόξαν είχον προπολεμικώς ποθήσει καί οί συμπήξαντες συμμο
ρίαν άδελφός καί άδελφή Χρ. νεαροί καί οί όποιοι, άφοϋ έφόνευσαν ένα, άπεπειράθησαν νά φονεύσωσι καί άλλον βιοπαλαιστήν, οδηγόν αύτοκινήτου. Χαρακτηριστι
κόν δτι «έν τη κατοικία αύτών ή άστυνομία άνεϋρεν έρυθράς προσωπίδας μετά άστερίσκων είκονιζόντων τον βαθμόν τών μελών τής συμμορίας, άκριβώς ώς ένεφανίζοντο έν ταΐς συμμορίαις τών κινηματογραφικών έργων. Ό Χρ. δέ εϊχεν ύποστή
τοσαύτην έπίδρασιν έκ τών κινηματογραφικών έργων, ώστε δέν είχε συνείδησιν τής
πραγματικής καταστάσεως, άπεκάλει έαυτόν αρχηγόν καί κατείχετο ύπό τής έμμο
νου σκέψεως, ίνα εύθύς μετά τό πέρας τής δίκης άρξηται τής συγγραφής τών ιδίων
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άπομνημονευμάτων». (Περιγραφή έν «Κωνστ. Γ. Γαρδίκα. Εγκληματολογία. Τό
μος Α'. ’Έ κδ. δ' Άθήναι. 1959» σ. 325).
γ ) «Οί αδελφοί Α .Ρ ., ετών 14, καί Δ .Ρ ., ετών 16, συνελήφθησαν έν έτει 1930
διά διαρρήξεις πολλών εΐκονοστασίων, ώς άρχηγοί έγκληματικής σπείρας συνομη
λίκων των. “Ησαν τακτικοί θαμώνες τών λαϊκών κινηματογράφων. Τόσον δέ ειχον
έπηρεασθή άπό τάς κινηματογραφικάς παραστάσεις, ώστε ειχον φωτογραφηθή «ό
μέν ένας μέ δυό πιστόλια (ένα στο κάθε χέρι), μέ το πλατύγυρο καπέλλο, σαν έκεϊνο τών Μεξικανών ληστών, καί μέ ψεύτικη γενειάδα, ό δέ άλλος έφιππος μέ ένα
«Λάσο» (σχοινί μέ θηλειά) στο χέρι, έτοιμος δήθεν να τήν ρίψη, για νά πιάση άπό
τό λαιμό διερχόμενον διαβάτην». Κατεδικάσθησαν εις 6 μηνών φυλάκισιν.
δ) «Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1934 μέχρι του ’Ιουνίου του αύτοϋ έτους διεπράττοντο κλοπαί διά ρήξεως μικροκαταστημάτων έν καιρώ νυκτός. Εις τον τόπον
τοϋ άδικήματος άνευρίσκοντο έκάστοτε δακτυλικά αποτυπώματα καί έπί πλέον ση
μείωμα τών διαρρηκτών μέ τάς λέξεις: «ή σπείρα τοΰ κόκκινου γαντιού» ή «ό άσύλληπτος διαρρήκτης». Μετά πολλάς προσπάθειας ή άστυνομία κατώρθωσε τήν 2-61934 νά συλλάβη τούς δράστας, οΐτινες ήσαν οί Γ .Τ ., έτών 18, οξυγονοκολλητής,
Άνδρέας Τ ., έτών 19, υπάλληλος καφενείου, Σωτήριος Τ ., έτών 17, γαλβανοπλάστης, ’Αναστάσιος Ρ ., έτών 20, ορειχαλκουργός, Μιχαήλ Ν., έτών 19, μηχανουργός, ’Ιωάννης Κ., έτών 20, καρροποιός, Νικόλαος Τ., έτών 20, έπαργυρωτής καί
Βασίλειος Κ., έτών 19, άχθοφόρος. Έ π ’ αυτών κατεσχέθησαν διαρρηκτικά έργαλεϊα
καί ζεύγη έρυθρών γαντιών. Κατά τήν έξέτασιν ώμολόγησαν τάς πράξεις των, έβεβαίωναν δέ οτι ένήργουν κατ’ άπομίμησν ενός ήρωος άστυνομικοΰ τίνος κινηματο
γραφικού έργου, τον όποιον έθαύμαζον. Τήν 9-10-1934 κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν».
ε) Μία μικρά όνόματι Κούλα, έσχημάτισε συμμορίαν, της όποιας ήτο αρχη
γός, διαπράττουσαν ιδίως κλοπάς. 'Η Κούλα λοιπόν, ή οποία ήτο μόλις 14 έτών,
«έκάπνιζε χασίς, μιλούσε βραχνά κι’ έβλαστημοΰσε σάν παληός άμαξας».
’Ενδιαφέρουσα δ’ είναι άπό άπόψεως φύλου ή υπό τής έγκληματολογίας διαπίστωσις ότι αί μέν νεάνιδες προτιμώσι ταινίας έντόνως έρωτικάς, οί δέ νέοι ταινίας
μέ άσυνήθη καί περιπετειώδη έγκλήματα (M ayer).

2)
Π ύ λ η τ ή ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ρ ό π ω ν έ ν ε ρ γ ε ί α ς άν η
θ ι κ ο τ ή τ ω ν κ α ί έ γ κ λ η μ ά τ ω ν , ώς κ α ί τ ρ ό π ω ν δ ι α φ υ γ ή ς .
Δευτέρα πύλη, διά τής οποίας οί νέοι καί αί νέαι εισέρχονται εις τήν τέλεσιν
γενετησίων άνηθικοτήτων ή είς τήν τέλεσιν έγκλημάτων είναι ή διδαχή ύπό τών
ταινιών, αί όποΐαι λόγω τής συνεχιζομένης άσυδοσίας κατεκρήμνισαν πλέον όλους
τούς φραγμούς καί τά πλέον στοιχειώδη προσχήματα, ένθεν μέν τ ρ ό π ω ν ένεργείας άνηθικοτήτων ή τρόπων τελέσεως έγκλημά
τ ω ν , ένθεν δέ τ ρ ό π ω ν ά π ο κ ρ ύ ψ ε ω ς κ α ί δ ι α φ υ γ ή ς .
Κατά ταϋτα, ώς λέγει λίαν παραστατικώς ό Θεοφ. Παπακωνσταντίνου (Περ.
«Ελληνικά Θέματα» τεύχος 82 τοΰ Δεκεμβρίου 1962. Ά θήναι»), έν πρώτοις «αί
σχετιζόμεναι μέ τό «σέξ» ταινίαι δέν έγκαθιστοΰν απλώς τον θεατήν μέσα είς τήν
κρεβατοκάμαραν τής ήρωίδος. Τοΰ προσφέρουν μαζί μέ όλα τά θέλγητρά της καί
όλας σχεδόν τάς έμπειρίας τοΰ «παρτεναίρ» της. Έξαίρεσις πλέον έχει καταντήση
ή ταινία—ξένη ή έλληνική—χωρίς μίαν ή περισσοτέρας γυναίκας έκδυομένας βα
θμηδόν καί άποκαλυπτούσας άνευ λόγου τά πάντα ή σχεδόν τά πάντα. 'Η ήθοποιία
τοΰ προσώπου έχει πλέον ύποκατασταθή άπό τάς ποικιλίας τών καμπύλων καί ή
έρωτική αίσθηματικότης άπό τά ήθη τών κυνών.
’Ε πί πλέον, έν όνόματι τής έπιστήμης δήθεν, άνασύρονται άπό τήν γενετή-
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σίαν άβυσσον αί τερατωδέστεραι καί άηδέστεραι διαστροφαί καί καλούνται αί λαϊκαί μάζαι καί οί νέοι να έγκύψουν είς τάς επιδόσεις των παντός είδους έκφύλων. Μέ
τήν πρόφασιν τοϋ κοινωνικού ρεαλισμού, ή πορνεία λαμβάνει τάς τιμάς της λεπτο
μερούς «άναλύσεως», φωτίζεται μέ γοητευτικόν φως καί νομιμοποιείται σχεδόν.
Εκατομμύρια νέων καί νεανίδων ύφίστανται μέ τάς ταινίας αύτάς όχι μόνον έντο
νον μαστίγωσιν των αισθήσεων, άλλά καί καταλυτικήν σχεδόν παντός φραγμού
έπίδρασιν. 'Ο πειρασμός μετατροπής των «άφθέντων» εις προσωπικά βιώματα δέν
είναι μικρός».
’Από τής άπόψεως άφ’ ετέρου τής άπεικονίσεως τρόπων τελέσεως εγκλημά
των καί τρόπων άποκρύψεως αύτών μετά δυνάμεως έν πρώτοις έπισείομεν τον κίν
δυνον έκ τής κατά την τελευταίαν εποχήν ΰπό έπιπολαίων δημοσιογράφων ή άλλων
έ ν δ ο ξ ο π ο ι ή σ ε ω ς τοϋ καταστρεπτικώς άποκληθέντος δήθεν « τ ε λ ε ί ο υ
έ γ κ λ ή μ α τ ο ς», ήτοι τοϋ εγκλήματος, τό όποιον τελεί δήθεν κατά τόσον έπιδέξιον καί άριστοτεχνικόν τρόπον είς υπερφυής έγκληματίας, ώστε νά παραμείνη
ούτος εις τό διηνεκές άσύλληπτος. Ένδοξοποίησις, ή όποια εις τήν ψυχήν των νέων
γεννά θαυμασμόν, ζηλοτυπίαν καί έν πάθος προς διάπραξιν ομοίως «τελείων εγκλη
μάτων».
Κατά ταϋτα πάμπολλοι άνήλικοι έκμανθάνουσιν έν πρώτοις π.χ. τρόπους
άναρριχήσεως, λήψεως άποτυπωμάτων κλείθρων προς κατασκευήν άντικλείδων,
τρόπους διαρρήξεως χρηματοκιβωτίων, τρόπους ένέδρας, τρόπους κλοπών αυτοκι
νήτων, τρόπους άπατων ή τρόπους κιβδηλείας κ.ο.κ.
Κατά δεύτερον λόγον πάμπολλοι άνήλικοι έκμανθάνουσι π.χ. τρόπους έξαφανίσεως ένός πτώματος, άποκρύψεως εργαλείων τελέσεώς καί κλοπιμαίων, τρόπους
έξαφανίσεως δακτυλικών άποτυπωμάτων ή άλλων ιχνών, τρόπους άποκοπής συρ
μάτων συσκευής, άγγελίας κινδύνου προ τής ληστείας (λ.χ. ταινία Ριφιφί), τρόπους
άποκοπής τηλεφωνικών συνδέσεων κ.ο.κ.
’Από τών άπόψεων δέ τούτων άπέδωκαν τήν πραγματικότητα οί είπόντες
(Collard = Sloovere έν έργασία «περί τοϋ κινηματογράφου καί τής νεανικής έγκληματικότητος») ότι « ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή
τοϋ έγ κ λ ή μ α τ ο ς ε ί ναι
τό ί δ ι ο ν μέ τήν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν αύτοϋ. 'Η τ α ι ν ί α , ή ο π ο ί α
π α ρ ι σ τ ό ί τ ή ν έ κ τ έ λ ε σ ι ν έ ν ό ς έ γ κ λ ή μ α τ ο ς, ε ί ν α ι έ ν μ ά 
θ η μ α δ ι ά τ ή ν δ ι ά π ρ α ξ ι ν α ύ τ ο ϋ». (Σχετικώς «Άριστείδου Πουλατζά. Παιδική έγκληματικότης καί προληπτικός έλεγχος τοϋ κινηματογράφου. Περιοδ. «Παιδί». Άθήναι 1930», τεύχος 1 σ. 34).
Παραδειγματικώς άναφέρομεν περιπτώσεις προσφάτους έκ τοϋ Δικαστηρίου
άνηλίκων ’Αθηνών :
Μίαν τοιαύτην περίπτωσιν έχειρίσθη 6 έπιμελητής τοϋ Δικαστηρίου άνηλί
κων Ή λίας Άνδρεάδης. Πρόκειται περί τοϋ άνηλίκου Π.Μ ., υίοΰ άλλοτε οικονο
μικούς εύκαταστάτων γονέων. Οδτος έδιδάχθη υπό τοϋ κινηματογράφου νά ζή δι
πλήν ζωήν, έμφανιζόμενος τήν ήμέραν ως έργατικός νέος, ένώ κατά τήν νύκτα έν
συνεργασία μετ’ άλλων φίλων του διέπραττε κλοπάς διά διαρρήξεων. ’Επειδή δέ οί
νεαροί έν άρχή παρέμειναν άσύλληπτοι, άπεθρασύνθησαν καί έξειλίχθησαν είς έπικίνδυνον σκληράν σπείραν, ή οποία κατέστη διά τών έφημερίδων διάσημος, διότι
διέρρηξε καί δύο μεγάλα ζαχαροπλαστεία. Χαρακτηριστική λοιπόν είναι ή διήγησις
τοϋ περί οδ πρόκειται νέου, έκ τής οποίας καταδεικνύεται ή έκμάθησις τρόπων τε
λέσεως τών έγκλημάτων έκ τοϋ κινηματογράφου, περί μιας διαρρήξεως είς έν παντοπωλεΐον: «Στοϋ Κ.Λ. τό μπακάλικο, στήν οδόν Σόλωνος, τά βρήκαμε μπαστού
νια. Μπήκαμε άπό τό φωταγωγό τοϋ υπογείου τής έπί τής όδοϋ Σόλωνος πολυκα
τοικίας στο άποχωρητήριο τοϋ μπακάλικου. Βρέθηκε ό διάβολος κλειστό. Τί θά κά-
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ναμε τώρα; Τήν ώρα έκείνη θυμήθηκα τήν ταινία: «'Η λεωφόρος βάφεται μέ αίμα».
'Η πόρτα εϊχε μια χαραμάδα άπό κάτω. ’Έβαλα ένα μεγάλο χαρτόνι μισό έξω καί
μισό μέσα, έπειτα έσπρωξα τό κλειδί μέ τρόπο κι’ έκεΐνο έπεσε στο μέρος τοϋ χαρ
τονιού, πού ήτο άπ’ έξω. Τράβηξα έπειτα τό κλειδί μέ τό χαρτόνι, άνοιξα τήν πόρ
τα καί μπήκαμε στο μπακάλικο καί πήραμε 380 δραχμάς».
Έ τέρας δύο περιπτώσεις έχειρίσθη ή έπιμελήτρια τοϋ Δικαστηρίου άνηλίκων
’Αθηνών Μ. Κολιοπούλου: 'Η μία άφορα εις τον Α.Κ., έφηβον 16 ετών καί υιόν
τραπεζιτικού ύπαλλήλου, ό όποιος, αν καί άνήκη εις λαμπράν οικογένειαν μέ μόρφωσιν καί μέ οικονομικά μέσα, έν τούτοις παρασυρθείς άπό τον κινηματογράφον κατήντησε κλέπτης, άκολουθήσας τρόπους τελέσεως άπό άστυνομικάς ταινίας. Ή άλ
λη δέ περίπτωσις άφορα εις τον έφηβον Ι.Ν ., δευτερότοκον υιόν άποβιώσαντος διδα
σκάλου καί μητρός διαπνεομένης ύπό ήθικών άρχών. Έ νώ έν άρχή οδτος διήγεν έν
τιμον βίον, αΐφνιδίως ήρχισε τάς διανυκτερεύσεις έκτος της οικίας του. Τακτική
ψυχαγωγία του ήτο ό κινηματογράφος, δστις τοϋ ένέπνευσε τό ονειρον διαφυγής εις
τό έξωτερικόν, ώς καί τρόπους τελέσεως κλοπών πρός άνεύρεσιν τών άναγκαιούντων χρημάτων. Παραδειγματικώς άναφέρομεν δτι τήν 19 Δεκεμβρίου 1958 ούτος
καί ό φίλος του Α.Κ. άνήλθον περί τήν Ψ ώραν μετά μεσονύκτιον εις τήν οροφήν άνεγειρομένης πολυκατοικίας μιας κεντρικής όδοϋ τών ’Αθηνών. Έπλησίασαν εις τον
μεσότοιχον καί έδεσαν σχοινίον εις τήν σιδηράν κλίμακα υπηρεσίας τής άμέσου συνεχομένης πολυκατοικίας. Μετά ταϋτα «κρατούντες τό σχοινίον έγλύστρησαν μέχρι
τοϋ ύπογείου χώρου τής πολυκατοικίας». Έκειθεν εΐσήλθον εις παντοπωλείου τοϋ
Δ.Χ. καί διά σκεπάρνης έθραυσαν τό ταμεΐον, άπό τό ταμεϊον άφήρεσαν 3.000 δρα
χμάς. 'Ομοίως έπλήρωσαν ένα σάκκον μέ κονσερβοποιημένας τροφάς καί φιάλας
ποτών. «Έφρόντισαν νά φοροΰν γάντια διά νά μή άφήσουν δακτυλικά άποτυπώματα». Πάντα ταϋτα έδιδάχθησαν άπό κινηματογραφικάς ταινίας.
3)
Πύλη τοϋ έ ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ο ΰ τοϋ κ ρ ά τ ο υ ς καί
έ ντ ε τα λ μ έ νω ν πρός άνίχνευσιν, δίωξιν καί έκδίκασιν
τών
έγκλημάτων
κρατικών
οργάνων.
Κινδύνους έπίσης ένέχει καί μία άλλη τακτική τών δημιουργών τών κινη
ματογραφικών ταινιών, καθ’ ήν οδτοι λίαν συνήθως, καί ένώ άγνοοΰσι τήν πραγμα
τικήν ψυχολογίαν καί διανοητικήν ικανότητα τών έγκληματιών, έν τοσούτω παρουσιάζουσι τούς μέν έγκληματίας ώς ιδιοφυίας, τά δέ άστυνομικά δργανα, τούς εισαγ
γελείς καί τούς δικαστάς .ώς άφελεΐς, ώς άνικάνους καί ώς κωμικώς δρώντας. Τοι
ουτοτρόπως δμως δημιουργοΰνται ψευδείς έντυπώσεις καί γεννάται εις τήν ψυχήν
τών νεαρών θεατών έξευτελιστική καί λίαν έπικίνδυνος καί μή στηριζομένη έπί τής
πραγματικότητος άνυποληψία πρός τό κράτος καί τά κρατικά δργανα.
(Συνεχίζεται)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 111
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(1>
*Υπό Ύπαστυνόμου Α' κ. ΔΗΜ. ΝΤΖΙΩΡΑ

Ό νέος Κώδιξ 'Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.Δ. 4233/62) αποτελεί σπουδαϊον
νομοθετικόν έπίτευγμα, το όποιον θά συμβάλη άποτελεσματικώς εις τήν έν τή χώ 
ρα άσφαλεστέραν καί άνετωτέραν κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων. Έ ργον τοιαύτης έκτάσεως είναι άδύνατον να είναι τέλειον άπό πάσης άπόψεως. Φρονοΰμεν δτι
ή διάταξις τοϋ άρθρ. 111 θά δημιουργήση έν τή έφαρμογή της έρμηνευτικά προβλή
ματα, δι’ δ καί έκθέτομεν άπόψεις τινάς περί τούτου προς έξυπηρέτησιν κυρίως των
άνακριτικών υπαλλήλων.
Κατά τό άρθρον 111 τοϋ Κ.Ο.Κ. :
«1. 'Ο οδηγός κατά παν άτύχημα έκ τοϋ ύπό τήν όδήγησίν του οχήματος ύποχρεοΰται νά σταθμεύση άμέσως, ίνα παρέχη τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί συμπαράστασιν εις τούς παθόντας, ώς καί πληροφορίας εις τάς άστυνομικάς άρχάς. 2. 'Ο παραβαίνων τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, τιμωρείται διά φυλακίσεως
μέχρι τριών ετών. 'Ο οδηγός δεν άπαλλάσσεται τής ποινής έν ταϊς περιπτώσεσι τών
άρθρων 25 καί 32 τοϋ Ποινικοΰ Κώδικος, αν παραλείπη νά άναγγείλη τό άτύχημα
εις τάς άστυνομικάς άρχάς. Αί διατάξεις τών άρθρων 282 καί 419 τοϋ Κώδικος Ποι
νικής Δικονομίας δεν εχουσιν έφαρμογήν εις περιπτώσεις σωματικών βλαβών προκαλουμένων ύπό οχήματος, έφ’ δσον ό οδηγός αύτοϋ συνεμορφώθη προς τά έν § 1
τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα. 4. 'Ομοίως δεν εχουσιν έφαρμογήν αί περί κρατήσεως τοϋ οχήματος ύπό τής άστυνομικής αρχής, διατάξεις τοϋ άρθρ. 11 τοϋ νόμου
Γ"3γΝ/1911, άν ό οδηγός συνεμορφώθη προς τάς διατάξεις τής § 1 τοϋ παρόντος
άρθρου καί καταθέση άποδεικτικόν άσφαλίσεως (βεβαίωσιν άνεγνωρισμένης έν Έ λ λάδι άσφαλιστικής εταιρείας) τοϋ οχήματος ή άποδείξη δτι είναι κάτοχος δελτίου
διεθνούς άσφαλίσεως».
Αί διατάξεις τών § § 1 καί 2, άποτελοΰν πλήν ώρισμένων φραστικών βελτιώ
σεων έπανάληψιν τοϋ άρθρ. 4 § 1 τοϋ Ν.Δ. 3355/56. Αί τών § 3 καί 4 είναι νέαι.
'Ω ς τονίζεται έν τή εισηγητική έκθέσει τοϋ Κ.Ο.Κ., «διά τών προϋπαρχουσών δια
τάξεων δεν διησφαλίζετο έξ ολοκλήρου καί κατά τρόπον άποτελεσματικόν ή παροχή
βοήθειας εις τό θΰμα τοϋ άτυχήματος. Διά τών εΐσαγομένων νέων διατάξεων έπιτυγχάνεται τοΰτο διά τής συγχρόνου προστασίας τοϋ έπενεγκόντος τήν ζημίαν οχή
ματος, άν ό οδηγός ήθελε τηρήση τάς έπιβαλλομένας υποχρεώσεις του. Οδτος δεν
συνέχεται πλέον έκ τοϋ φόβου τής συλλήψεως, ήν διά νά άποφύγη έγκατέλιπε τό
θΰμα άβοήθητον. Δεδομένου δτι ένταΰθα πρόκειται περί έγκλημάτων μη προερχομένων έκ δολίας προαιρέσεως αί δέ έπακολουθοΰσαι δίκαι είναι άστικής φύσεως (περί
άποζημιώσεως τοϋ παθόντος κ λ π .) ήγαγεν άβιάστως εις τήν εισαγωγήν τών νέων
τούτων διατάξεων δι’ ών έπιτυγχάνεται λυσιτελώς ή βοήθεια τοϋ θύματος καί άποφεύγεται ή ταλαιπωρία τοϋ όδηγοΰ έκ τής κρατήσεως, ήτις προκειμένου περί σωμα
τικών μόνον κακώσεων δεν παρίσταται δεδικαιολογημένη».
Νομίζομεν δτι ή διάταξις έν τή πράξει θά δημιουργήση έρμηνευτικά προβλή
ματα. Οδτως έρωτάται: 'Ο έγκαταλείπων άβοήθητον τό θΰμα του οδηγός, δστις τε
λεί έν πλήρει καί ύπαιτίφ μέθη, ύπόκειται εις τάς συνεπείας τής διατάξεως ταύτης;
’Ε πί τοϋ έρωτήματος προσήκει άσφαλώς άποφατική άπάντησις παρ’ δτι έν τή δια1. Άναδημοσίευσις έκ τοϋ έγκρίτου νομικού περιοδικού «Ποινικά Χρονικά» (Μάϊος
1963).

732

Δημ. Ντζιώρα

τάξει δεν γίνεται διάκρισις, καί τοΰτο έπί τή σκέψει δτι ό έν πλήρει μέθη τελών είναι
άνίκανος προς καταλογισμόν. Βεβαίως, ή προγενεστέρα του διαγωγή, (περιαγωγή
εις κατάστασιν μέθης) ύπαιτίως προκληθεϊσα τυγχάνει άποδοκιμαστέα άπό τό δί
καιον. 'Η διαγωγή αυτή είναι άξιόμεμπτος καί τιμωρείται βάσει τοΰ άρθρου 110
§ 1 του Κ.Ο.Κ. Πέραν τούτου όμως ποινική εύθύνη τοΰ εΐρημένου δράστου έπί τή
βάσει τοΰ άρθρου 111 § 1 Κ.Ο.Κ., δεν είναι δυνατή, ώς έρχομένη εις άντίθεσιν προς
τάς γενικάς περί καταλογισμού άρχάς. Αύτός δέ καί ό λόγος δι’ όν έδει νά ήτο βαρυτέρα ή ύπό τοΰ άρθρου 110 § 1 Κ.Ο.Κ., προβλεπομένη ποινή ( 1).
Ώ ς προς τον τελοϋντα έν ούσιώδει μέθη οδηγόν ή διάταξις δέον νά τυγχάνη
πλήρους έφαρμογής συμφώνως τώ άρθρω 36 § 2 του Ποιν. Κωδικός.
Περαιτέρω δυσκολίας δημιουργεί ή χρήσις τοΰ άσαφοϋς δρου «πληροφορίας»
προς τάς άρχάς, διότι έξ αύτοϋ δεν προκύπτει σαφώς, ποία είναι ή ύποχρέωσις τοΰ
τραυματίσαντος οδηγού. Έ άν οδτος π.χ. σταθμεύση, δώση τά στοιχεία του είς παρατυχόν άστυνομικόν δργανον καί ακολούθως έξαφανισθή, άφοϋ μεταφέρη τον παθόντα εις τον Σταθμόν Α ' Βοηθειών, έξεπλήρωσε τήν έν άρθρω 111 § 1 ύποχρέωσίν του ; Φρονοϋμεν δτι δεν έπληρώθη έν προκειμένω ό σκοπός τοΰ νόμου, δστις εί
ναι ή έπί τόπου διερεύνησις τών αιτίων του άτυχήματος.
Ερω τήματα έπίσης δημιουργεί ή § 2 του άρθρ. I l l Κ.Ο.Κ., ήτις άποκλείει
τήν έφαρμογήν τών άρθρ. 25 καί 32. Π.Κ. διά τον άπομακρυνθέντα, δστις δέν ανήγ
γειλε τό άτύχημα είς τάς άρχάς. Ώ ς γνωστόν, ό έν καταστάσει άνάγκης προσβάλλων εννομον άγαθόν ετέρου (άρθρ. 25 καί 32 Π .Κ .) μένει άτιμώρητος, τής πράξεώς
του οΰσης δικαίας, ή αδίκου μέν, αλλά μή καταλογιστής. Έ ν προκειμένω ή διάταξις αυτή τιμωρεί τούτον έάν δέν άναγγείλη τό άτύχημα εις τάς άρχάς. Ό ρθώ ς βε
βαίως άποδοκιμάζεται ή τοιαύτη διαγωγή, ή άποδοκιμασία αυτή δμως δέν δύναται
νά συνίστανται είς χαρακτηρισμόν προηγουμένης πράξεως κατά πάντα θεμιτής,ώς
τιμωρητής. Τοΰτο άποτελεΐ παραβίασιν τών περί καταλογισμού αρχών τοΰ Ποινι
κού Δικαίου. Έ κτος έάν, έκ τής μή αναγγελίας είς τάς άρχάς, ό νομοθέτης ήθέλησε νά καθιερώση τεκμήριον μή ύπάρξεως καταστάσεως άνάγκης. ’Αλλά καί τού
το είναι αντίθετον προς τάς γενικάς περί καταστάσεως άνάγκης άρχάς καί προς έπισταμένην καί έπιστημονικώς άρτίαν διατύπωσιν. Περαιτέρω, ώς διατυποϋται ή διάταξις αδτη, δημιουργεί τήν έντύπωσιν, δτι είς άναγγελίαν ύποχρεοϋνται μόνον οί έν
καταστάσει άνάγκης εύρεθέντες. Συνεπώς ό έν τώ άνωτέρω παραδείγματι οδηγός,
δστις έξηφανίσθη μετά τήν μεταφοράν τοΰ θύματος είς τον Σταθμόν Α ' Βοηθειών,
δέν πρέπει νά ύπόκειται είς τάς ποινικάς συνέπειας τής έξεταζομένης διατάξεως. Έ ν
τούτοις, κατά τήν γνώμην μας, ό σκοπός καί τό πνεύμα τοΰ νόμου είναι διάφορα:
(1) Ή άθάνατος 'Ελληνική διανόησις, ή τά πάντα προβλέψασα, όρθώς άντεμετώπισε τό
θέμα. Ό μιλεϊ περί μέθης, έν γένει, τιμωρουμένης διά διπλής ποινής. Οδτω δ ’Αριστοτέλης
(’Ηθικά Νικομάχεια Βιβλ. III Κεφ. 7,1113 β, στιχ. 30 - 33) ύποστηρίζει δτι οΐ μεθυσμένοι
δέον νά ύποβάλλωνται είς διπλήν ποινήν καί δή άπλώς καί μόνον διότι έμέθυσαν (ήσαν αύτεξούσιοι νά μή μεθύσουν) καί διότι ύπό τό κράτος τής μέθης έγκλημάτισαν «Καί γάρ έπ’ αυτό)
τό άγνοεΐν κολάζουσιν έάν αίτιον είναι δοκή τής άγνοιας, οΐον τοΐς μεθύουσι δ ί π λ α τ ά
έ π ι τ ίμ ι α ή γάρ άρχή έν αυτόν κύριος γάρ τοΰ μή μεθυσθήναι». Περαιτέρω ό αύτός ’Αριστο
τέλης έν Πολιτικοϊς (Βιβλ. 11 Κεφ. 9,1274 στιχ. 1 8 - 2 3 ) , άναφέρει δτι καί κατά τόν Π ιττακόν τόν Μυτιληναΐον τόν συντάξαντα νόμους, οΓτινες δμως καί δέν κατέστησαν καί νόμοι
τής πολιτείας, κατά τών μεθυσάντων —έγκληματούντων— δέον νά έπιβάλλωνται βαρύτεραι ποιναί έκείνων, οίτινες κατά τών νηφόντων, έπί τή σκέψει δτι τό κοινωνικόν, συμφέρον ύπαγορεύει τήν αύστηροτέραν αυτών τιμωρίαν. «Έγένετο δέ καί Πιττακός νόμων δημιουργός, άλλ’
ού πολιτείας" νόμος δ’ ίδιος αύτοϋ τό τ ο ύ ς μ ε θ ύ ο ν τ α ς , άν τ ι π τ α ί σ ω σ ι ,
π λ’ε ί’φ ζ η μ ί α ν ά π ο τ ί ν ε ι ν τ ώ ν ν η φ ό ν τ ω ν " διά γάρ τό πλείους ύβρίζειν με
θύοντας ή νήφοντας ού προς τήν συγγνώμην άπέβλεψεν δτι δει μεθύουσιν, έχει μάλλον, αλλά
προς τό σ υ μ φ έ ρ ο ν».
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'Ο οδηγός ύποχρεοΰται νά άναγγείλη οπωσδήποτε τό άτύχημα εις την αρχήν, δι’
οίονδήποτε λόγον καί αν άπεμακρύνθη.
'Ομοίως αί έπόμεναι διατάξεις τοϋ ίδιου άρθρου δημιουργούν έρμηνευτικά
προβλήματα. Έ φ ’ όσον κατά την § 3 τοϋ άρθρ. I l l Κ.Ο.Κ. μόνον αί διατάξεις των
άρθρων 282 καί 419 Κ .Π .Δ . δεν έφαρμόζονται, τοϋτο σημαίνει δτι έφαρμόζονται
πάσαι αί λοιπαί περί αύτοφώρων πλημμελημάτων τοϋ Κ .Π .Δ . διατάξεις, καί δη
ή τοϋ άρθρου 418 τούτου, καθ’ ήν ό συλληφθείς προσάγεται ενώπιον τοϋ αρμοδίου
είσαγγελέως, μετά της περί συλλήψεως έκθέσεως, ώς καί έκθέσεως βεβαιώσεως έγκλήματος, ώς έπίσης καί ή τοϋ άρθρου 243 τοϋ αύτοΰ Κώδικος καθ’ ήν οί άνακριτικοί υπάλληλοι (άστυνομικοί ιδία) έπιχειροΰν τάς προς βεβαίωσιν τοϋ άδικήματος
προανακριτικάς πράξεις οΐον λήψιν καταθέσεων μαρτύρων προκειμένου περί σωμα
τικών βλαβών μη υποκειμένων είς την άρμοδιότητα τοϋ μονομελούς πλημμελειοδι
κείου, έξέτασιν τοϋ παθόντος παρ’ ΐατροδικαστοΰ κλπ. Οΰτω οί συλλαμβανόμενοι
οδηγοί (δράσται σωματικών βλαβών υπό παντός οχήματος), δέον νά προσάγωνται
ένώπιον τοϋ άρμοδίου είσαγγελέως, δστις καί μόνον ύποχρεοΰται νά άφήνη τούτους
ελευθέρους. Μόνον έάν ή τοιαύτη προσαγωγή καθίσταται άνέφικτος έκ τών πραγμά
των (λ.χ. πρόκειται περί άπογεύματος Κυριακής), καίτοι δεν ορίζεται τοιοΰτον τι
έν τώ νόμω, δέον νά άφίηται, φρονοΰμεν, έλεύθερος ό δράστης ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά έμφανισθή τήν έπομένην ένώπιον τοϋ είσαγγελέως, διά τής άστυνομικής
άρχής, τής έπιληφθείσης τής ύποθέσεως.
Έ ν τή διατάξει γίνεται λόγος μόνον περί τών οδηγών τών συμμορφωθέντων
προς τά έν § 1 οριζόμενα, δι’ ούς καί δεν έ'χουσιν έφαρμογήν αί διατάξεις τών άρθθρων 282 καί 419 Κ .Π .Δ . Έ ξ αύτοΰ έπεται, δτι έφαρμόζονται αύται προκειμένου
περί οδηγών εύρεθέντων έν καταστάσει άνάγκης έστω καί αν ούτοι άνήγγειλον άμέσως τό άτύχημα είς τάς άστυνομικάς άρχάς. Φρονοΰμεν, δτι ή έν προκειμένω διά
φορος μεταχείρισις, δεν είναι σύμφωνος προς τήν περί δικαίου άντίληψιν. Προς τί
νά μή τυγχάνη τής αύτής μεταχειρίσεως καί ό ύπό τό κράτος καταστάσεως άνάγκης
εύρεθείς οδηγός, ό άναγγείλας τό άτύχημα είς τήν αρχήν, δστις προηγουμένως προέβη είς τήν πράξιν ού μόνον μή καταλογιστήν, άλλά καί ένδεχομένως δικαίαν; Ή διάταξις θά ήτο άρτια άν έν αύτή ώρίζετο δτι καί διά τούς οδηγούς περί ών ή § 2, δεν
έφαρμόζονται αί διατάξεις τών άρθρων 282 καί 419 Κ .Π .Δ ., έφ’ δσον άμέσως άφ’
ής παρήλθεν ή δημιουργηθεΐσα δι’ αυτούς κατάστασις άνάγκης, άνήγγειλον τό άτύ
χημα είς τήν άρχήν.
Δ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ

ΟΙ άστυνομικοί πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σάς δίνουν έκλεκτή
πνευματική τροφή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ
— —— —'Υπό του Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------

Παραμονή πρωτοχρονιάς του 1924. 'Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε πε
ράσει πια και ή Μικρασιατική καταστροφή δεν είχε συντρίψει τον Ελλάδα, πού
παρά τήν τραγωδία τής ’Ιωνίας μας, παρά τό κϋμα τής προσφυγιάς πού τήν κατέκλυσε είχε αρχίσει, σαν νέος Φοίνικας, νά ξαναγεννιέται άπο τήν τέφρα της και
μάλιστα καλύτερη καί πιο δυναμωμένη άπο πρίν. Μά άν γιά όλο τον κόσμο ή οικο
νομική κρίσις άρχιζε νά περνάη, γιά τή δημοσιογραφία έκεΐνα τά χρόνια ήταν ή
πιο άσχημη εποχή, γιατί ήταν πολλές οί εφημερίδες, μικρή ή κυκλοφορία, μεγάλος
ό συναγωνισμός, πολλά τά έξοδα καί φυσικά χαμηλοί οί μισθοί. "Αν καί το πανηγυ
ρικό πρωτοχρονιάτικο φύλλο είχε κλείσει πιά άπο πολύ ενωρίς καί δέν είχα καμμιά δουλειά, έν τούτοις καθόμουνα στο γραφείο τής έφημερίδος πού δούλευα γιατί δέν
είχα καί τίποτε καλύτερο νά κάνω. ’Εργένης καί μαγκούφης, ήμουνα τελείως άφι
λος καί καθόμουνα μόνος καί έρημος στά βουβά γραφεία καί έκλαιγα τή μοίρα
μου καί τήν άπενταρία μου. "Ημουνα, αύτο πού λέμε, στις κακές μου καί δέν είχα,
το σπουδαιότερο, μέ ποιόν νά τά βάλλω καί σέ ποιόν νά ξεθυμάνω όταν χτύπησε τό
τηλέφωνο. Τό παληό καβουρντιστήρι τής έποχής έκείνης.
•—Ποιο ζώο νά χτυπά τέτοια ώρα καί παραμονή τής Πρωτοχρονιάς; Δέν ξέ
ρει ότι δέν βγαίνει πιά εφημερίδα, ότι έχουμε άργία καί ότι κανονικά δέν έπρεπε
νά είναι κανένας άνθρωπος στο γραφείο;
Τά κουδουνίσματα τοϋ τηλεφώνου όμως δέν έννοοϋσαν νά σταματήσουν. Ε 
τοιμαζόμουν νά σηκώσω τό άκουστικό καί νά βρίσω τον ανεπιθύμητο πού ενοχλού
σε τή μοναξιά μου καί τις θλιβερές σκέψεις μου όταν πρίν καν προλάβω νά άνοίξω
τό στόμα μου κατάλαβα ότι τό τηλεφώνημα ήταν γιά μένα. Μέ ζητούσε έπίμονα
ένας φίλος μου άνθυπομοίραρχος άπο τήν ’Αστυνομική Διεύθυνσι γιά νά μοΰ άναγγείλη:
—Βρέθηκε ένας σκοτωμένος στούς Ποδαράδες. Κάποιος εργάτης μέσα στή
κάμαρά του. Φαίνεται γιά μυστηριώδες έγκλημα μέ ελατήριο τή ληστεία. Δέν πάς
επί τόπου; Τώρα πάει καί ό διοικητής τού 8ου τμήματος στον τόπο τού εγκλήμα
τος. Τό μάθαμε πολύ άργά. ’Αλλά είσαι ό πρώτος δημοσιογράφος πού τό μαθαίνεις.
Πάει πιά καί άκεφιά καί μελαγχολία καί κακές σκέψεις καί άνορεξιά. "Αρ
παξα άμέσως τό παλτό μου, τό κασκώλ μου καί τό καπέλλο μου, τά έβαλα όπως
όπως άπάνω μου καί δρόμο γιά τούς Ποδαράδες.
Μά γιά τούς σημερινούς άναγνώστες πρέπει νά δώσω μιάν έξήγησι. "Οτι
Ποδαράδες δέν ήταν παρά ή σημερινή μεγαλόπολις τής Νέας ’Ιωνίας καί οί γύρω
συνοικισμοί της, μιά άχανής καί έρημος έκτασις πέρα-πέρα καί πολύ μακρυά άπο
τό ρεύμα τού Ποδονίφτη καί άπο τό νεκροταφείο τού τέρματος τών Πατησίων.
’Εκείνη τήν άκατοίκητο ώς τότε περιοχή, άφού τή χώρισε σέ τετράγωνα ή ’Ε πι
τροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων, έδινε υλικά στούςΜικρασιάτες πρόσφυγες
νά έγκατασταθοΰν έκεΐ καί νά χτίσουν καί ένα δυο καμαράκια μέ πλίθες καί μέ
τούβλα. Τούς έδινε μάλιστα καί λίγα παραδάκια στο χέρι νά πληρώσουν καί τίπο
τε μεροκάματα γιά τά κουφώματα καί γιά χτίστες καί γιά ξυλουργούς. "Ετσι άρχι
σε νά ξεφυτρώνη σιγά σιγά ό συνοικισμός τής Νέας ’Ιωνίας, άλλος άπο τέτοια πλιν
θόκτιστα ή τουβλόκτιστα μικροσκοπικά καμαράκια ή άπο λαϊκές πολυκατοικίες
καζαρμοειδοΰς τύπου. Μά άπο τήν 'Αλυσίδα, τό τέρμα δηλαδή τού τράμ τών Πατη
σίων, ώς τό σημερινό κέντρο τής Νέας ’Ιωνίας δέν υπήρχε παρά μιά ερημιά καί
μόνο. Καί έκεϊ όταν έφτανες δέν έβλεπες παρά πού καί πού τά καμαράκια.
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’Έφτασα σούρουπο. Πέρασα τό γεφυράκι τό ξύλινο πού υπήρχε τότε στην
είσοδο τοϋ συνοικισμού καί τρόμαξα νά βρω άνθρωπο για νά τον ρωτήσω που εί
χε γίνει τό έγκλημα καί ποιος ήταν ό σκοτωμένος.
—Νά... Έ κ εΐ στο 79 τετράγωνο. ’Αριθμός 15...
Έ κανα φυσικά τό σταυρό μου. Τί τετράγωνα, δρόμους καί άριθμούς μου
άράδειαζε ό συνομιλητής μου, άφοϋ έγώ δεν έβλεπα στο μισοσκόταδο πια παρά
ποϋ καί ποϋ μοναχικά σπιτάκια; "Αλλα γιαπιά καί μερικές ξύλινες παράγκες μικροσκοπικές πού στέγαζαν την προσφυγική δυστυχία.
—Ποϋ πέφτει αύτό τό τετράγωνο καί ό άριθμός; τόλμησα νά ξαναρωτήσω.
—Στο διαμέρισμα των Σαμφραμπολιτών.
Γιά πρώτη φορά άκουγα τότε τη λέξι «Σαμφράμπολις», πού σήμερα κι’ αύτή έγινε ολόκληρη πόλις, ή Νεάπολις της Νέας ’Ιωνίας. Καί ξαναρώτησα γιά τρί
τη φορά ζητώντας καλύτερο προσανατολισμό γιά νά βρω τό σπιτάκι τοϋ έγκλήματος.
—Νά, μου είπε, δείχνοντας μέ τό χέρι του. Θά τραβήξης στά ίσια έκεΐ πού
σου δείχνω. Μετά άπό τη ξύλινη παράγκα πού βλέπεις είναι άπό πίσω τρία καμα
ράκια νεόκτιστα. Στο μεσαίο άπό αύτά μέ τά κλειστά παράθυρα. Έ κ ε ΐ είναι ό σκο
τωμένος. Ή πόρτα είναι άπό τό πίσω μέρος καί δέν φαίνεται. Νά τώρα περάσανε
καί πάνε ό άστυνόμος, ό ύπομοίραρχος άπό την ’Αθήνα καί ό εδώ ενωμοτάρχης,
πού διευθύνει τον άστυνομικό σταθμό.
Σέ λίγο βρέθηκα στο σπιτάκι πού μοΰδειξαν. Μιά καμαρούλα σοφατισμένη,
άσοφάτιστη άκόμη άπ’ έξω μέ άβαφα τά παράθυρα καί την πόρτα. Δυο τρεις έργάτες καί ένας νεαρός ύπάλληλος—έπόπτης τοϋ 'Υπουργείου Προνοίας μέ μπλέ κου
στούμι πού γυάλιζε άπό την πολυκαιρία σαν καθρέφτης, μέ κολλαριστό γιακά καί
μέ μελόν, δηλαδή ημίψηλο των άρχών τοϋ αιώνα, κατάμαυρο καί πολυλερωμένοπροπαντός ή έπισημότης τοϋ τότε φουκαρά ύπαλλήλου-καί κάποιος χωροφύλακας
στεκόντουσαν στην πόρτα.
Ό χωροφύλακας πού έτυχε νά μή μέ ξέρη δέν ήθελε νά μέ άφήση νά προ
χωρήσω, άλλά στις διαμαρτυρίες μου καί στις φωνές μου πετάχτηκε άπό μέσα ό
καλός μου φίλος ύπομοίραρχος Μανουσέλης, διοικητής τοϋ 8ου τμήματος Πατη
σίων, τον έπετίμησε γιά τή διαγωγή του καί διέταξε νά μέ άφήσουν νά περάσω.
—Έ λ α νά μοΰ πής καί σύ τή γνώμη σου, μοΰ είπε.
Πώς θυμάμαι παρά τις τόσες δεκαετίες πού πέρασαν τον καλό μου τον φίλο.
Ψηλός, άδύνατος, μελαχροινός, μεσόκοπος τότε, μέ λίγα γκρίζα μαλλιά στούς
κροτάφους του, ήταν άπό τούς πιο έξυπνους, τούς πιο ευσυνείδητους, μά καί τούς
πιό καλούς άξιωματικούς της παληάς Χωροφυλακής. Κρητικός, άπό καλή φαμί
λια, είχε καταταγή άπό χωροφύλακας μέ τις κατάμαυρες φουφούλες στήν παληά
Χωροφυλακή επί υπάτης άρμοστίας-ήγεμονίας έμονιμοποιήθη, προήχθη καί παρέμεινε καί μετά τή διάλυσι της Κρητικής Χωροφυλακής στήν Ελληνική Βασι
λική Χωροφυλακή, ώς ύπαξιωματικός πρώτα γιά νά γίνη στήν συνέχεια άξιωματικός,
χάρις στή δραστηριότητά του, στήν τιμιότητά του καί στήν εξυπνάδα του. Καλός
νοικοκύρης καί μυαλωμένος άνθρωπος, άπέφευγε τις οξύτητες καί τήν έποχή έκείνη τοϋ διχασμού άγαπιότανε άπό δλο τον κόσμο. "Εκανε πολλά χρόνια στήν Καταδίωξι πρώτα καί υστέρα ώς ύπομοίραρχος στο 8ο τμήμα Πατησίων, πού άρχιζε
άπό τή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας καί έφθανε ώς τό Μενίδι καί τά Λιόσια. ~Ηταν κα
λός, πολύ καλός μέ δλο τον κόσμο καί μέ τούς κακοποιούς άκόμα. Μιλούσε μέ ευ
γένεια καί στο χειρότερο κλέφτη καί κατώρθω νε μέ τον καλό του τρόπο νά τούς
άποσπά περισσότερες ομολογίες, παρά οί άλλοι μέ τό ξύλο καί μέ τό βούρδουλα.
Είχε τέχνη ό Μανουσέλης στή δουλειά του καί ήταν καλός άστυνομικός.
’Αντίθετα μέ τό χούι του, πού ήταν πάντα γελαστός καί χαρούμενος, έκεΐ-
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νο το σούρουπο τον είδα μουτροκατέβατο, σαν να τοϋ εϊχανε σκοτώσει τή μάννα
καί τον πατέρα.
—Πέρασε μέσα να δής καί σύ, μοϋ είπε.
Βρέθηκα σέ μια καμαρούλα βυθισμένη στο σκοτάδι, μά άνοιξαν τα παράθυ
ρα καί έφεραν καί κάποια λάμπα του πετρελαίου μέσα, γιατί που να βρισκότανε
ηλεκτρικό εκείνη την εποχή σ’ εκείνη την ερημιά. ’Έ τσ ι άντίκρυσα τό πτώμα τοϋ
σκοτωμένου. Π ίταν ένας φουκαράς εργατικός, ώς σαράντα περίπου χρόνων, πεσμέ
νος μέ τό άριστερό πλευρό καί μέ τα πόδια στή κοιλιά. Φορούσε ένα έσώβρακο καί
τή φανέλλα μονάχα. Τό κεφάλι του ήταν άνοιγμένο καί είχε γίνει κοφινίδα άπό δυο
φοβερά κτυπήματα. Τά μυαλά του, άνακατεμμένα μέ τά συντρίμματα των κοκκάλων καί μέ τά αίματα, είχαν μισοσκεπάσει τό βρώμικο μαξιλάρι. Τό πτώμα βρι
σκόταν άπάνω σ’ ένα σανιδένιο κρεβάτι μέ στρίποδα, πού στις σανίδες του άπάνω ήταν ένα στρώμα άπό παληοτσούβαλα γεμάτο μέ άχυρα. Μιά παμπάλαια κου
ρελιασμένη στρατιωτική κουβέρτα ήταν μισοπεταγμένη στά πόδια τοϋ σκοτωμέ
νου. ’Έ πιπλα τίποτε καί σκεύη μηδέν. ’Ό χ ι, ψέμματα λέω. "Ενα παληό ζουλισμένο
παγούρι. "Ενα παληοσάκακο καί ένα παληοπαντέλονο άπό ύφασμα ντρίλινο τοϋ Ρε
τσίνα ήτανε αφημένα σέ μιά γωνιά καί ένας μπόγος μέ κουρελιασμένα έσώβρακα καί φανέλλες κρεμότανε άπό ένα καρφί.
Χάμω στο πάτωμα, δίπλα στο μέρος πού άκουμποΰσε τό κεφάλι τοϋ θύμα
τος, ήταν χυμένα άρκετά αίματα πηγμένα πιά καί δίπλα τους ένα τσουβάλι καταματωμένο καί αύτό. Παντού αίματα άπό τά φοβερά τραύματα πού είχε τό κεφάλι
τοϋ σκοτωμένου. Καί πιο πέρα άπό τό πτώμα τά φονικά όργανα. "Ενας κασμάς πεταγμένος μέ ξερά πηγμένα αίματα, μαλλιά, κομματάκια άπό κόκκαλα, μυαλά καί
τρίχες τοϋ σκοτωμένου καί μιά μεγάλη πέτρα καταματωμένη καί αυτή. Μέ αύτά
τον είχαν ξεκάνει.
Τό έξασκημένο μάτι τοϋ άστυνομικοΰ ρεπόρτερ πήρε άμέσως τό γυαλισμένο
άπό τή χρήσι χέρι τοϋ κασμά καί συλλογιζόμουνα τί περίφημα άποτυπώματα θά
εύρισκε την άλλη μέρα ή Σήμανσις πού θά έφθανε μαζί μέ τον ιατροδικαστή γιά
νά κάνη αύτοψία καί έρευνα, όταν άκουσα τον ένωμοτάρχη νά μοϋ φωνάζη:
—Νά έτσι τον καθαρίσανε τον άνθρωπο κύριε δημοσιογράφε.
Γυρίζω ξαφνικά καί τί νά δώ! Τον άστυνομικό σταθμάρχη Ποδαράδων, τον
ένωμοτάρχη, νά έχη άρπάξει στά χέρια τον κασμά καί νά έννοή νά μοϋ δείξη, σαν
νά ήμουνα ζώο καί νά μήν καταλάβαινα, πώς θά είχε καθαρίσει τον άνθρωπο ό δο
λοφόνος.
Τόλμησα νά διαμαρτυρηθώ, άλλ’ ό ενωμοτάρχης μοϋ έλεγε νά μή ζητώ ψίλλους στ’ άχυρα γιά άποτυπώματα, γιατί όταν ειδοποιήθηκε καί ήλθε αυτός είχαν
περάσει άπό τό καμαράκι όλοι οί υπάλληλοι τοϋ συνοικισμού καί οί κτίστες καί οί
μαραγκοί καί καθ’ ένας έπιανε τον κασμά γιά νά δη πώς είχε σκοτώσει ό φονηάς
τό θϋμα του. "Αντε νά βρής άποτυπώματα ύστερα άπό αύτή τήν ιστορία. Γι’ αυτό
όπως μοϋ εξήγησε ό φίλος μου ό Μανουσέλης πήγαινε νά σκάση άπό τό κακό του.
Βέβαια , γιά νά είναι έν τάξει μέ τούς τύπους, είχε κάνει τηλεφωνήματα καί προς
τό Γραφείο Σημάνσεως, πού τό διηύθυνε τότε ό νεαρός ύπαστυνόμος κ. Νικ. Κίνας,
ό μετέπειτα ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων, άρτι έξελθών άπό τήν ’Αστυνο
μική Σχολή, μέ βοηθό του τον τότε άρχιφύλακα καί μετέπειτα άστυνομικό διευ
θυντή μακαρίτη Κώστα Τσίπη, φίλοι μου καί οί δύο, καί ό φωτογράφος άνθυπασπιστής Β. Καπιτσάκης.
Ε ίχε νυχτώσει πιά γιά καλά καί φύγαμε γιά νά ξαναπάρω ποδαράδα τήν άλ
λη μέρα, ξημερώνοντας Πρωτοχρονιά, τό δρόμο γιά τό σπιτάκι τοϋ έγκλήματος.
Γιατί πρωί-πρωί έφθασε ή Σήμανσις καί τράβηξε φωτογραφίες τοϋ πτώματος μέ
τις προϊστορικές φυσαρμόνικες-μηχανές της καί πήρε καί τά δακτυλικά άποτυπώ-
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ματα πού βρέθηκαν στον κοσμά καί πού φυσικά ήταν τοϋ κ. ένωμοτάρχη-σταθμάρχη
Ποδαράδων καί μετά ήλθε καί ό μακαρίτης ιατροδικαστής Δημητράκης Ξάνθης, θείος
μου άπό τη μητέρα μου, γιά την αύτοψία καί τη νεκροψία. Παρών φυσικά καί ό Μάνου-·
σέλης μ? τον ενωμοτάρχη του. 'Ο ιατροδικαστής μάς διαφώτισε άρκετά ώς προς τον
χρόνο καί τον τρόπο πού έγινε το φοβερό κακούργημα. Τον δυστυχισμένο τόν έργάτη τόν έκτύπησαν μέ δυο κασμαδιές πού τοϋ έσχισαν τό κρανίο τελείως. "Υστερα
ό δολοφόνος γιά νά είναι βέβαιος δτι τόν σκότωσε τόν έκτύπησε καί μέ την μεγάλη
πέτρα καί τοϋ άπόσπασε τό κρανίο. Τό έγκλημα πρέπει νά είχε γίνει νύχτα, ένώ ό
σκοτωμένος κοιμότανε βαθειά καί τουλάχιστον πριν άπό μιά εβδομάδα. ’Ακόμα
δμως δεν είχε άρχίσει νά μυρίζη τό πτώμα άπό τό φοβερό τό κρϋο, καί μόλις την
περασμένη μέρα βρέθηκε τυχαία ό σκοτωμένος. Μετά την αυτοψία έγινε λεπτομε
ρής έρευνα καί έξαφνα ό ένωμοτάρχης άλάλαξε άπό χαρά.
ι'·
—’Επί τέλους έχουμε άπό που νά άρχίσουμε. Μάθαμε τό δνομα τοϋ σκοτω
μένου. Πραγματικά μέσα στις τσέπες των παληόρουχων μέσα στήν κάμαρα τοϋ
σκοτωμένου έργάτου βρέθηκαν κάτι άνορθόγραφα γράμματα μέ οικογενειακό πε
ριεχόμενο καί μέ παραλήπτη ένα ’Ελευθέριο Σάκκο ή Νταμαρτζή. Καί ό ενωμοτάρ
χης θεώρησε βέβαιο δτι αυτός έπρεπε νά είναι τό θϋμα.
-—Θά τό έξετάσουμε αύτό, είπε ό Μανουσέλης. Ά λλω ς τε άπό χθές έπρεπε νά
είχες φέρει έδώ τούς έπόπτας τοϋ 'Υπουργείου καί τούς έργολάβους νά τιόν δοϋνε
καί νά σοΰ λέγαν άν έδούλευε έδώ καί άν τόν ήξεραν καθόλου τό μακαρίτη
•—Κανένας δέν βρέθηκε νά μοΰ πή δτι ήξερε ποιος ήταν.
—Δέν έπρεπε νά περιμένης νά έλθουν νά σοΰ ποΰν. ’Έ πρεπε νά τούς φέρης,
νά τόν δοϋνε πρώτα καί νά σοΰ ποϋνε υστέρα. Έ τ σ ι πρέπει νά γίνωνται οί δουλειές.
Καί μετά τό πρόχειρο αύτό μάθημα τής έγκληματολογίας άπό τόν πεπειρα
μένο ύπομοίραρχο στον άνίδεο ενωμοτάρχη του, ό πρώτος έξακολούθησε τήν έρευ
να. Καί λεφτά δέν βρήκε ούτε μιά πεντάρα, άλλά βρήκε ένα μπιλλιέτο πού έγραφε:
’Ιωάννης Στεργίου Δουβλέτης-Έργολάβος-Καλλιδρομίου 16-Άθήναι.
—Τόν έργολάβο αύτόν πρέπει νά δοΰμε άμέσως, είπε ό Μανουσέλης. Αυτός
ίσως ξέρει τό σκοτωμένο καί θά μάς φωτίση άν είναι ό Λευτέρης ό Σάκκος ή Ντα
μαρτζής ή κάποιος άλλος.
Καί έξαπέστειλε ένα χωροφύλακα άμέσως γιά νά βρή καί νά φέρη τόν έργο
λάβο, άφοΰ, προς άποφυγήν παρεξηγήσεως, τοϋ έδήλωσε καθαρά δτι ό εργολάβος
δέν ήταν ό άνθρωπος ό φονηάς πού ζητούσανε, μήν τύχη άπό υπερβολικό ζήλο καί
τόν δέσει πισθάγκωνα, τόν λιταρώσει καί τόν κουβαλήσει πακέττο στούς Ποδαράδες.
Καί άπό τόν έργολάβο πού ήλθε τό μεσημεράκι τής Πρωτοχρονιάς μάθαμε'
έπί τέλους δτι ό σκοτωμένος δέν ήταν ό Σάκκος ή Νταμαρτζής, άλλά ό Γρηγόρης
’Ελευθερίου, 42 χρόνων, πρόσφυγας άπό τή Μικρά ’Ασία, πού δούλευε έκεϊνο τόν'
καιρό, πριν άπό ένα μήνα, στο λατομεία τοϋ Δουβλέτη πού ήταν στή θέσι Καμάρα.
Ό έργολάβος τόν είχε προσλάβει κατά σύστασι ένός άλλου έργάτη τοϋ Γιώργη τοϋ
Λιάπη καί ήταν κατευχαριστημένος άπό τή δουλειά του, γιατί ό Γρηγόρης ’Ελευ
θερίου ήτανε καλός δουλευτής.
—Μά έχω νά τόν δώ άπό τήν παραμονή τών Χριστουγέννων. Τόν έπλήρωσα
τή μέρα έκείνη τά μεροκάματά του καί τοϋ έδωσα 255 δραχμές. Τις έπήρε καί έφυ
γε καί δέν τόν ξανάειδα πιά. ’Απόρησα νά σάς πώ τήν άλήθεια καί ρώτησα τό Λιά-'
πη γιατί δέν ήλθε.
—Ξέρω κι’ έγώ ; μοΰ είπε ό Λιάπης. Χθές ήμαστε μαζί στον Πειραιά καί εί
χαμε πάει μαζί. "Ισως νά πηγαίνη σέ τίποτε άλλους συνοικισμούς γιά νά βρή άλ
λους πρόσφυγες πού τούς ρωτάει μήπως κανένας άπ’ αυτούς στήν καταστροφή άπάνω καί στις σφαγές τής Σμύρνης καί γενικά τής Μικράς ’Ασίας έτυχε νά δή τή
γυναίκα του καί τά παιδιά του. "Ισως νά βρίσκεται σέ κανένα μακρινό συνοικισμό
καί νά βρήκε τά άχνάρια τών δικών του.
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Καί συνέχισε:
—Ρώτησα τον Λιάπη άν ξέρη το σπίτι του και μου είπε οτι έμενε σ’ ένα δω
μάτιο στούς Ποδαράδες. Τον έστειλα να πάη να τον βρή καί να τον ρωτήση άν
θά έλθη ή δχι στη δουλειά. 'Ομολογώ δμως δτι μέ τις γιορτές καί μέ τις άλλες μου
σκοτούρες δεν ξαναρώτησα τδ Λιάπη άν πήγε καί άν τον είχε βρή. Καί σήμερα να
τον βρίσκω σκοτωμένο. Καί άπδ τί θάνατο πήγε ό φουκαράς 1
—Πόσους εργάτες είχατε στο νταμάρι; τον ρώτησαν.
—Τον συχωρεμένο τον ’Ελευθερίου, δηλαδή τδ σκοτωμένο, τδ Γιώργη τδ
Λιάπη, τδν άδελφό του τδ Γιάννη, ένα Σοφοκλή Χρυσολαΐδη καί ένα Γιάννη Ναθαηλίδη. "Ολοι αυτοί ήταν μπροστά στη πληρωμή καί είδαν δτι ό ’Ελευθερίου είχε
πάρει περισσότερα μεροκάματα απ’ αυτούς, γιατί είχε δουλέψει καί περισσότερο καί
καλύτερα.
—Νά μου τούς στείλης δλους αυτούς έδώ γιά νά τούς εξετάσω.
’Αλλά στην άνάκρισι ή μάλλον στη προανάκρισι προσετέθη άκόμα ένα νέο
στοιχείο. Γιατί ήλθε ένας υπάλληλος του συνοικισμού, ό Ίλαρίων Σαμιωτάκης καί
κατέθεσε οτι τδ δωμάτιο έκεΐνο, πού μόλις είχε κτισθή, τδ παρεχώρησε προσωρινώς νά καθίσουν μαζί δυδ έργάτες. 'Ο ένας ήταν ό Γρηγόρης ό ’Ελευθερίου καί ό
άλλος ήταν ένας γέρος, ό Λευτέρης ό Σάκκος ή Νταμαρτζής. "Αλλα στοιχεία δέν
ήξερε καί δέν είχε σημειώσει γιά κανέναν άπδ τούς δυό, έκτδς άπδ τά ονοματεπώ
νυμά τους. "Υστερα δμως άπδ τδν Σαμιωτάκη ένας άλλος υπάλληλος, ό Νίκος ό
Πιέρλας, κατέθεσεν δτι τρεις μέρες πριν άπδ την Πρωτοχρονιά περνώντας έξω άπδ
την κάμαρα τήν είδε θεόκλειστη. Έκτύπησε την πόρτα καί τά παράθυρα καί έπειδή
δέν έλαβε καμμιά άπάντησι ένόμισε δτι ό συνάδελφός του, ό Ίλαρίων δ Σαμιωτάκης, δέν είχε τοποθετήσει κανέναν άκόμη μέσα καί έτσι τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς έστειλε δυδ άλλους έργάτες νά καθήσουν. Αυτοί μόλις άνοιξαν βρήκαν τδ
πτώμα τού Γρηγόρη τού ’Ελευθερίου μέ τδ σπασμένο άπδ τδν κασμά κεφάλι. "Ετσι
έμαθαν τδ έγκλημα οί αρχές.
Δυδ ήταν τά ζητήματα πού άπασχόλησαν άπδ τήν πρώτη στιγμή τήν προανάκρισι. Ποιδς είχε κάνει τδ έγκλημα καί τί είχε γίνει ό γέρος, ό Λευτέρης ό Σάκκος
ή Νταμαρτζής; Τδ γιατί είχε γίνει τδ έγκλημα ήταν φώς φανάρι. Γιά τά λεφτά
τού Γρηγόρη τού ’Ελευθερίου, γιά τής 255 δραχμές, πού τις πήρε τήν παραμονή
τών Χριστουγέννων πού δέν πρόλαβε νά ξοδιάση άπ’ αυτές τίποτε καί πού δέν βρέ
θηκε οδτε δραχμή έπάνω του. "Αρα, ήλιου φαεινότερον, άφορμή ήταν ή ληστεία. Καί
φαινομενικά πρώτος ύποπτος ό γέρος, ό Λευτέρης ό Σάκκος, πού είχε χαθή. Μά
νά ήταν αύτδς ό δράστης; Καί ναι καί δχι. Μά γέρος άνθρωπος νά σκοτώση τδ σύ
νοικό του γιά νά τού πάρη τά λεφτά; Μά ήξερε τάχα δτι είχε λεφτά ό συγκάτοικός
του; "Υστερα, άν είχε κάνει αύτδς τδ έγκλημα, ήταν άνάγκη νά άφήση τά λίγα του
ρούχα πού βρέθηκαν καί τά άνορθόγραφα προς αύτδν γράμματα; Μάλλον δλα αύτά
πρόδιδαν εσπευσμένη φυγή. Μήπως ό άνθρωπος αύτδς γυρίζοντας νά κοιμηθή στδ
δωμάτιό του βρήκε τδν συγκάτοικό του σκοτωμένο κατ’ αύτδν τδν φρικώδη τρό
πον καί φοβούμενος μήπως ένοχοποιηθή αύτδς γιά δολοφόνος ή μήπως μπλέξει γιά
άνάκρισι τδ έσκασε άμέσως καί χάθηκε; Καί εκείνη τήν εποχή τδ μόνο εύκολο ήταν
νά χαθή ένας πρόσφυγας μέσα στά κύματα τής προσφυγιάς πού είχαν κατακλύσει
τήν Ελλάδα, μετά τή Μικρασιατική τραγωδία.
Έ ν πάσει περιπτώσει δόθηκε εντολή νά άναζητηθή ό μυστηριωδώς έξαφανισθεις γέρος Λευτέρης Σάκκος ή Νταμαρτζής καί ή άνάκρισις συνεχίστηκε τήν άλ
λη μέρα, στις 2 ’Ιανουάριου, μέ τούς άλλους έργάτες πού έστειλε ό έργολάβος ό
Δουβλέτης. Φυσικά καθ’ ένας πού έφθασε άπομονώθηκε καί έξετάστηκε χωριστά
καί ή προσοχή καί τού Μανουσέλη καί ή δική μου συγκεντρώθηκε έπάνω στδ Γιώρ
γη τδ Λιάπη, γιατί αύτδς ήξερε καλά τδ σκοτωμένο, ήξερε καί τδ δωμάτιό του,

Τό {Εγκλημα των Ποδαράδων

739

αύτος τον είχε συστήσει στον έργολάβο. ΤΗταν ένας ψηλός, γεροδεμένος, μελαχροινός άντρας, μέ μαϋρο μουστάκι καί κατάμαυρα μάτια ΰπουλα, πού άποφεύγανε έπίμονα νά κοιτάξουνε τό συνομιλητή του όταν τον στενοχωρούσαν τά δσα τον ρωτού
σε. Μας έκανε έντύπωσι ευθύς έξ άρχής ή άταραξία πού έδειξε όταν τοϋ είπαμε το
θάνατο τοϋ φίλου του καί έσπευσε νά πή δτι μέ το μακαρίτη δεν είχε τίποτε ιδιαί
τερα νταραβέρια, άλλ’ άπλώς τον είχε γνωρίσει στον έργολάβο το Δουβλέτη πού
δούλευαν μαζί.
—Μά μάς είπαν δτι σύ τον είχες συστήσει στύν έργολάβο.
—’Ό χ ι. Έ κ ε ΐ τύν γνώρισα...
—Είσαι βέβαιος;
—Ναί. Γιατί;
—Γιατί ό κ. Δουβλέτης είπε δτι σύ τον σύστησες.
—"Α... Ναί... Τώρα θυμάμαι... Τύν είχα δη κάνα δυο φορές καί επειδή ή
ταν καλός τεχνίτης είπα δυο καλές κουβέντες καί τον πήραν στή δουλειά.
Καί ύστερα άπο αύτές τις πρώτες άντιφάσεις άρχισαν καί άλλες. "Ενα σωρό.
’Έ λεγε δτι δέν είχε ιδέα πόσα λεφτά πληρώθηκε ό σκοτωμένος, γιατί αύτος τά
χα πληρώθηκε πριν άπ’ αύτον καί έφυγε καί ύστερα παρεδέχθη δτι έπληρώθηκε πρώ
τα ό Γ ρηγόρης καί ύστερα αύτος καί δτι φύγανε μαζί. Ξαφνικά ξέσπασε σέ κλάμμα. "Επεσε σέ μιά καρέκλα καί ψιθύρισε...
—Θά τά πώ δλα... Καλύτερα έτσι... Άφοϋ ήλθαν έτσι τά πράγματα...
Ό Μανουσέλης μου έκλεισε το μάτι καί έτριβε τά χέρια του άπο τη χαρά. Ό
δράστης θά ώμολογοϋσε. Πόσο δμως ήταν μακρυά. Γιατί ό Λιάπης άφοϋ συνήλθε
άρχισε καί πάλι νά τά στρίβη καί έπέμεινε δτι μετά την πληρωμή έχώρισε άπο το
Γρηγόρη πού τοϋ είχε πή δτι θά κατέβαινε στον Πειραιά νά δή άλλους πρόσφυγες
μήπως έπληροφορεΐτο τίποτε γιά τή φαμίλια του. Καί δέν ήξερε πιά τί άπέγινε.
’Αλλά δέν έχει ιδέα γιά φόνο...
—Καλά, άλλά τότε τί ήταν αύτά πού είπες προηγουμένως; Γιατί δέν λές δλη
τήν άλήθεια;
—Φοβήθηκα. Φοβήθηκα πολύ. Γιατί στήν Ελλάδα τά δικαστήρια καί ή Δι
καιοσύνη είναι χειρότερη καί άπο τήν Τουρκιά.
Ό Μανουσέλης, άγνος Κρητικός καί άδολος πατριώτης, έξέσπασε. "Ε Διά
βολε. Πήγαινε πολύ. Αύτος ό βρωμιάρης δέν έφθανε δ, τι είχε κάνει, άλλά ήλθε
νά μάς βρίση τά δικαστήρια καί τή Δικαιοσύνη. Καί τοϋ έδωσε ένα φοβερό μάθη
μα πατριωτισμού πού τοϋ χρειαζότανε τοϋ βρωμοΛιάπη, πού σέ λίγο μάς ξεφούρ
νισε καί άλλη άντίφασι. "Οτι χωρίσανε τήν άλλη μέρα, δηλαδή τά Χριστούγεννα.
Τύν άφησε στο σταθμό καί τό θΰμα κατέβηκε στον Πειραιά, ένώ αύτός πήγε νά
πάρη παπούτσια. Νά άγοράση τά παπούτσια πού φορούσε. Καί δταν ό Μανουσέλης
τοϋ παρατήρησε δτι τά παπουτσίδικα δέν είναι άνοικτά άνήμερα τά Χριστούγεννα, δι
καιολογήθηκε λέγοντας δτι άγόρασε τά παπούτσια του μεταχειρισμένα άπο ένα
παληατζή. Καί τά παπούτσια του ήταν ολοκαίνουργια καστόρινα μέ τή μάρκα τοϋ
παπουτσίδικου άτόφια άκόμα. Είχαν άγοραστή τήν παραμονή.
Καί άλλο ψέμμα λοιπόν.
—Λιάπη. Δέν θέλει φιλοσοφία τό πράγμα, είπε πιά κατηγορηματικά ό Μα
νουσέλης. Σύ είσαι ό δολοφόνος. Πήγες μέ τον Γρηγόρη καί τά κοπανίσατε. Ζαλι
σμένο τον πήγες σπίτι του καί τον έβαλες νά ξαπλώση καί τον σκότωσες μέ τον κα
σμά. Καί αύτά γιά νά τοϋ πάρης δχι μόνο τις 255 δραχμές, τά μεροκάματα πού
πήρε, άλλά καί ολόκληρο τό κεμέρι του. Τό πουγγί του. Τις οικονομίες του. Αύτό
είναι.
Μά ό Λιάπης άρνήθηκε επίμονα.
Κουβάλησαν γιά έξέτασι καί τή γυναίκα τοϋ Λιάπη. Μά μόλις πήγαν σπίτι
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αύτή είπε ότι «κατάλαβε γιατί ήλθανε σπίτι οί χωροφύλακες καί γιατί τή θέλουνε»
καί. δστερα πριν προφθάση 6 Μανουσέλης να τής κάνη καμμιά έρώτησι δήλωσε κα
τηγορηματικά δτι δεν ξέρει τίποτε για το φόνο...
. —Μά πώς. ξέρεις δτι θά σέ άνακρίνωμε γιά φόνο; ρώτησε.
■—Καλέ ό κόσμος τώχει τούμπανο κι’ έμεΐς κρυφό καμάρι, είπε γελώντας α
ναιδέστατα.
Την ρώτησαν πότε έπλυνε τά ροϋχα τοϋ άνδρός της καί άρνήθηκε δτι έπλυνε,
ένώ δλες οί γειτόνισσές της είπαν δτι τήν άλλη μέρα άπό τά Χριστούγεννα ή κυρά
’Ελισάβετ ή Λιάπη έβαλε μπουγάδα καί έβρασε στο καζάνι τά ντρίλινα ροϋχα τοϋ
άνδρός της. Γιατί; Γιατί προφανώς είχαν αίματα άπό τό φόνο.’Εκείνη στο τέλος παρεδέχθη τή μπουγάδα, άλλά είπε δτι έπλυνε τις πάνες τοϋ μωροΰ της.
'Η προανάκρισις έσταμάτησε. σ’ αύτό τό σημείο. Δεν μπόρεσε νά συγκεντρώσή κανένα άλλο στοιχείο καί ό Μανουσέλης έστειλε τό Λιάπη κατηγορούμενο γιά
ληστεία μετά φόνου στον τότε εισαγγελέα, τών Πλημμελειοδικών, τον μακαρίτη
Σωμαρίπα. Λύτρς ανέθεσε τήν τακτική άνάκρισι σ’ έναν άπό τούς καλύτερους άνακριτ-ές, τον μακαρίτη Δημοσθένη Τσουπλακίδη, τοϋ 8ου άνακριτικοΰ, ύστερα Σύμβου
λέ της ’Επικράτειας» 'Ο Λιάπης άπολογήθηκε, άρνήθηκε πάλι καί προφυλακίσθηκε. 'Η άνάκρισις συνεχίστηκε κάμποσο καιρό, άλλά χωρίς νά μπορέση νά συγκεντρώση άλλα στοιχεία γιά τό Λιάπη, πού δικαιολόγησε τις άντιφάσεις του άπό τήν
ταραχή του. Ούτε πάλι κατώρθωσε νά βρή ίχνη τοϋ χαμένου γέρου Νταμαρτζή.
ζ Ε τ $ ι αναγκάστηκε νά διακόψη τήν προφυλάκισι τοϋ Λιάττη καί ύστερα άπό λίγο
νά βνάλη βούλευμα παΰον προς καιρόν τήν δίωξίν του πού ύστερα άπό δυο χρόνια
,έγι^ίόρ.ιστικά.απαλλακτικό. Μά έτσι τό έγκλημα τών Ποδαράδων, ή δολοφονία τοϋ
I'ρηγόρη·’Ελευθερίου καί ή ληστεία του παρέμειναν μυστηριώδη.’Ενώ αν δέν έπιαναν ·τόσα χέρια τον. κασμά θά βρισκόντουσαν ολοκάθαρα τά άποτυπώματα τοϋ κα
κούργου...
Σ. ΛΕΩ ΤΣΑΚ Ο Σ
·. > ;·Κ Λ:· .~: t

$

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τ ά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των.
'Ο ταν τά βλέπετε νά παίζουν είς τόν δρόμον ή είς τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα
τοϋ αύτοκινήτου σας, γ ιά νά είσθε βέβαιοι ότι δέν θά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη
·.
.
κορνάρετε δυνατά

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
---------------------------

'Τπδ τοΰ Άστυν. Διευθυντοϋ Α'
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΖΕΝΗ

----------------------------

«Ε ί χολώ παροικήσεις νποσκάζειν μαθήσει»
«Κατά το δάσκαλο και τα κοπελιά του» κ. ά.
Γ ε ν ι κ ά : 'Ο προϊστάμενος μιας υπηρεσίας έχει εις τήν διάθεσίν του τά
έκ των κανονισμών της υπηρεσίας προβλεπόμενα μέσα, ΐνα άσκήση διοίκησιν έπί
των ύπ’ αύτοϋ διοικουμένων, προς τον άπώτερον σκοπδν να έπιτευχθή τδ έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Τά μέσα ταΰτα είναι αί νουθεσίαι, αί όδηγίαι, αί προβλεπόμεναι ύπό τοΰ κανονισμού ποιναί καί αί άμοιβαί. Δ ι’ δλων αύτών των μέσων επι
τυγχάνεται ή έναρμόνισις των συλλογικώς καταβαλλομένων προσπαθειών καί ή
επιβολή της πειθαρχίας.
Τδ κυριώτερον δμως καί τδ πλέον πειστικδν μέσον άσκήσεως της διοικήσεως είναι τ δ π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ο ΰ ή γ ή τ ο ρ ο ς .
Οί κανονισμοί μιας υπηρεσίας περιγράφουν σαφώς τήν εξουσίαν καί τήν αρ
μοδιότητα έκάστου βαθμού παραλείπουν δμως νά άναφέρουν, δτι ό διοικητής μιας
υπηρεσίας είναι κατά πρώτον λόγον «άνθρωπος» δτι διοικεί «άνθρώπόυς» καί συ
νεπώς δτι οί κανόνες οί διέποντες τάς μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις έπιδροΰν καί
έφαρμόζονται τόσον έπί τοΰ ΐδίου, όσον καί έπί τοΰ προσωπικοΰ τδ όποιον διοικεί.
Ό διευθύνων μίαν υπηρεσίαν έχει εις τήν διάθεσίν του διάφορα μέσα διά νά
έπιβάλη τάς άπόψεις του: υλικά,, ψυχολογικά, ήθικά. Εναπόκειται δμως είς αύτόν ή έκλογή καί χρησιμοποίησις τών καταλλήλων. Άναμφιβόλως ή έκλογή καί
χρησιμοποίησις τών μέσων είναι συνάρτησις τής προσωπικής του ιδιοσυγκρασίας,
πάντοτε δμως θά πρέπει νά πρυτανεύη, κατά τήν έκλογήν καί χρησιμοποίησιν, ή
βαθεία γνώσις τής ψυχολογίας τοΰ άνθρώπου.
'Η παιδαγωγική θεωρεί καί παραδέχεται ώς καλυτέραν μέθοδον διδασκαλίας
καί άγωγής τήν τοΰ παραδείγματος καί συνεχώς συνιστά καί παραγγέλλει προς τούς
οπωσδήποτε άναλαμβάνοντας καθήκοντα διαπαιδαγωγήσεως «έσο τδ παράδειγμα».
Τά άποτελέσματα τής μεθόδου ταύτης είναι πάντοτε θετικά καί ή ωφέλεια
άσυγκρίτως άνωτέρα καί άσφαλεστέρα πάσης άλλης.
'Η μ ί μ η σ ι ς : Ώ ς ή κυριωτέρα αιτία τής σοβαρωτάτης άπηχήσεως ήν
εύρίσκει τδ παράδειγμα είς δλους τούς άνθρώπόυς'είναι ή μίμησις. «Πάντων τών
ζώων μιμητικώτερον άνθρωπος» έλεγεν ό ’Αριστοτέλης. Ή μίμησις είναι έμφυ
τος ίδιότης εις τδν άνθρωπον έμφανιζομένη άπδ τής νηπιακής του ηλικίας. Πλεΐσται ένέργειαι τοΰ άνθρώπου γίνονται έν τή πραγματικότητι κατά μίμησιν προτύ
που ή παραδείγματος τινδς καί ώς γνωστόν, ύπάρχουσι πλεΐσται ικανότητες καί
ιδιότητες αί όποίαι δεν δύνανται νά άποκτηθώσιν είμή μόνον διά τής μιμήσεως. Οί
νεαροί ώς γνωστόν άρέσκονται νά ένδυωνται κατά τδν τρόπον καί τδν τύπον τών
μεγαλυτέρων των. Αί γυναίκες έχουν τάσιν καί έπιθυμίαν νά άκολουθοΰν τήν «μό
δαν» έστω καί αν παρουσιάζουν ένίοτε έμφάνισιν άστείαν. Οί μαθηταί προσπα
θούν νά μιμηθοΰν τούς καθηγητάς των, ή άλλους συμμαθητάς των, ώς πρδς τδν
τρόπον τοΰ ένδύεσθαι κ.λ.π.
Σημειοΰται δτι εις τά άνωτέρω παραδείγματα δέν ενδιαφέρει τδν μιμούμενον
αυτή καθ’ έαυτήν ή πράξις ή. ενέργεια τήν οποίαν αντιγράφει, άλλ’ ή προσωπικότης τοΰ άτόμου, τδ όποιον διά τδν ένα ή τδν άλλον λόγον έπηρεάζει τδν μιμούμενον.
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'Ο προϊστάμενος μιας υπηρεσίας καί γενικώτερον ό ήγήτωρ πρέπει να γνωρίζη δτι άποτελεϊ πάντοτε το πρότυπον διά τούς υποδεεστέρους του, εΐτε το έπιθυμεΐ είτε δχι. "Εκαστος των υποδεεστέρων του προστρέχει προς αύτόν καί μιμεί
ται τήν εικόνα αύτοΰ, άλλοτε κακήν καί άλλοτε καλήν, μέ άποτέλεσμα τύ διοικούμενον τμήμα να καθίσταται πολλάκις ομοίωμα τοϋ διοικοϋντος. Οί κατώτεροι πα
ρακολουθούν τάς θυσίας εις τάς οποίας υποβάλλονται οί άνώτεροι καί παραδειγμα
τίζονται άπο αύτούς. Αυξάνει οΰτω ή έκτίμησις, ό σεβασμός καί ή προς αυτούς άγάπη, ήτις, άποτελεϊ σπουδαίου παράγοντα.
Μ έ σα προς ά ν ά π τ υ ξ ι ν
μ ι μ ή σ ε ω ς : Διά τον προϊστάμενον
μιας υπηρεσίας είναι εύκολον νά άναπτύξη εις τούς ύπ’ αυτόν κίνητρα πρός μίμησιν. Διά καταλλήλων ομιλιών, διά της έν γένει συμπεριφοράς του έν υπηρεσία καί
εκτός ταύτης είναι εΰκολον νά πείση αύτούς δτι δέν πρέπει νά εϊναι ευχαριστημένοι
μέ τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν, νά τούς διεγείρη τήν άτομικήν καί επαγγελματι
κήν υπερηφάνειαν καί τήν επιθυμίαν νά καταστούν καλύτεροι.
Είναι είς τήν φύσιν τού άνθρώπου νά έπιθυμή τον έπαινον καί τήν έκτίμησιν
των άλλων. 'Η επιθυμία μάλιστα αΰτη είναι τόσον ζωηροτέρα, όσον τό άτομον βλέ
πει σαφέστερου καί έγγύτερον πρός αύτό τήν αμοιβήν καί τον έπαινον ή τον έλεγ
χον των προϊσταμένων του.
'Η συνεχής ένημέρωσις τού προσωπικού ώς πρός τον έπιδιωκόμενον σκοπόν,
ή συχνή επαφή τού προϊσταμένου της υπηρεσίας μετά των διοικουμένων, ή άνάπτυξις τού πνεύματος της άπό κοινού συνεργασίας καί της άμοιβαίας κατανοήσεως,
ή καλλιέργεια μεταξύ των υφισταμένων μας τού πνεύματος τής πρωτοβουλίας καί
τής εύθύνης, είναι στοιχεία τά όποια συντελούν εις τήν αδξησιν τής άποδόσεως τής
εργασίας καί είς τήν βελτίωσιν τής έν γένει στάθμης μιας υπηρεσίας.
’Αποτελεί άναμφισβήτητον γεγονός δτι καί ή κατά τον καλύτερον τρόπον
σχεδιασθεΐσα όργάνωσις δέν δύναται νά λειτουργήση άποτελεσματικώς έάν τά άποτελούντα ταύτην πρόσωπα δέν έχουν ψυχικώς προσαρμοσθή πρός τούς σκοπούς της
ή έάν δέν γνωρίζουν καλώς τον ρόλον τόν όποιον έκαστος προσωπικώς διαδραματί
ζει έν σχέσει μέ τούς σκοπούς αύτής.
'Ο ή γ ή τ ω ρ ώ ς π ρ ό τ υ π ο ν : *0 προϊστάμενος μιας ύπηρεσίας—ό
ήγήτωρ υπό τήν γενικήν τής λέξεως σημασίαν—χαρακτηρίζεται υπό τής ύπηρεσίας
ώς «άνώτερος». "Εκαστος δέ βαθμός οφείλει νά διαθέτη καί άκολουθήται υπό
άναλόγων ιδιοτήτων καί προσόντων, τά όποϊα οί κατώτεροι έπιθυμοΰν καί άναμένουν νά διαθέτη ό άνώτερός των, άκριβώς διότι θεωρείται άνώτερος καί τίθεται υπό
τής ύπηρεσίας είς άνωτέραν έν σχέσει πρός αύτούς θέσιν. 'Ο διοικούμενος προσβλέ
πει πάντοτε πρός τόν άνώτερόν του έξ άνάγκης, ΐνα τόν όδηγήση καί τώ υπόδει
ξη τί έπιθυμεϊ, φρονεί ή πιστεύει.
Έ άν συνεπώς ό άνώτερος δύναται νά έπιδείξη έν καλόν «πρότυπον» τόσον
είς τάς ύπηρεσιακάς του ένεργείας, δσον καί είς τήν έν γένει άτομικήν διαβίωσίν
του, τό «πρότυπον» τούτο διά τής μιμήσεως άκολουθοΰν οί ύπ’ αυτόν, καί έχουν
άποκτήσει ένα καλόν οδηγόν.
Τό «πρότυπον» τό όποιον παρουσιάζει ό άνώτερος έπιδρά αμέσως καί κατ’ εύθεΐαν έπί τών υφισταμένων του. 'Η δύναμις τού παραδείγματος είναι έξαιρετικώς
ίσχυρά καί πλειστάκις ε ί ν α ι ό μ ο ν α δ ι κ ό ς π α ρ ά γ ω ν διά τού οποίου
τά άτομα παρασύρονται είς τήν διά συνεργασίας έκτέλεσιν έργου τινός.
Δι’ δλους τούς άνθρώπους ή έπιθυμία νά πλησιάσουν καί καταλάβουν θέσιν
είς άνωτέραν κοινωνικήν τάξιν ή νά τύχουν τής έκτιμήσεως άνωτέρων των έν τη
κοινωνική ίεραρχί$ είναι ίσχυροτάτη. Διά νά δύναται δμως ό διοικών νά έκμεταλλεύηται έπωφελώς τήν τάσιν αύτήν οφείλει, ένθυμούμενος διαρκώς καί κατανοών
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τήν έν τη υπηρεσία καί τη κοινωνία ήγέτιδα θέσιν του, νά διάγη πάντοτε κατά τρό
πον άντάξιον της τοιαύτης προνομιακής θέσεώς του.
Ό τρόπος καθ’ δν πρέπει νά άσκήταιή διοίκησις καί γενικώτερον, άλλ’ είδικώτερον παρ’ ήμΐν, πρέπει νά είναι τοιοϋτος, ώστε νά προσδίδη εις τον ηγήτορα τύπον ιδανι
κόν. Οί υποδεέστεροι πειθαρχούν προθύμως καί σέβονται έκεΐνον τον όποιον θά αισθαν
θούν ενδιαφερόμενον δι’ αυτούς καί τήν υπηρεσίαν, έκεΐνον τον όποιον θά αισθαν
θούν φίλον, άδελφόν καί πατέρα μαζί καί έν ταύτώ άξιον καθ’ δλα διά νά τον έκτιμήσουν καί τον έμπιστευθοΰν. Ή πειθαρχία τότε στηρίζεται εις ψυχικόν σύνδε
σμον, εις προσωπικήν έπιβολήν. Τότε τό κϋρος τοΰ διοικοϋντος άσκεΐ μεγάλην έπίδρασιν καί ή προσωπικότης του έπηρεάζει τήν θέλησιν των υφισταμένων καί τούς
κατευθύνει προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν.
Διά νά έπιτευχθή δμως τούτο πρέπει ό ήγήτωρ νά παρουσιάζη πολλά προ
σόντα ήθικά, πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, χαρακτήρα άκέραιον, παρατηρητι
κότητα, άλάθητον ένστικτον, σιδηράν θέλησιν, άλλά καί μόρφωσιν γενικωτέραν.
’Αλλά καί ή γνώσις πάντων των στοιχείων έπί τοΰ άνθρωπίνου παράγοντος
άποτελεΐ προϋπόθεσιν έπιτυχίας τοΰ διοικοϋντος καί καλής καθοδηγήσεως εις τά
ζητήματα όργανώσεως τής υπηρεσίας.
'Ο Νταίηλυ Κάρνετζυ εις τό βιβλίον του «Πώς νάάποκτοΰμε φίλους» άναφέρει πλείστους κανόνας μερικοί των όποιων κάλλιστα δύνανται νά έχουν έφαρμογήν
εις τάς σχέσεις των προϊσταμένων, μετά των υφισταμένων καί όμοιοβάθμων των.
Οΰτω μεταξύ πολλών άλλων άναφέρει καί τά έξής:
α) Ένδιαφερθήτε μέ ειλικρίνειαν διά τούς άλλους.
β)
Νά ’είσθε καλός άκροατής. Ένθαρρύνατε τούς άλλους νά σάς όμιλοΰν
διά τον εαυτόν των.
γ)
Κάνετε τούς άλλους νά αΐσθάνωνται δτι τούς δίδετε σημασίαν καί νά
τό κάνετε μέ ειλικρίνειαν.
δ)
Νά δείχνετε σεβασμόν διά τήν γνώμην τών άλλων.
ε) ’Εάν έχετε άδικον νά τό παραδέχεσθε άμέσως καί μέ προθυμίαν.
στ) ’Αρχίζετε μέ τρόπον φιλικόν.
ζ)
Προκαλεΐτε τό φιλότιμον.
η) ’Επαινείτε καί τήν έλαχίστην βελτίωσιν καί κάθε βελτίωσιν νά έπιδοκιμάζετε μέ έγκαρδιότητα.
θ)
’Ενθαρρύνετε. Κάνετε νά φαίνεται πώς είναι ευκολον νά διορθωθή κά
τι ή νά γίνη αύτό πού θέλετε.
ι)
Κάνετε τον άλλον νά έκτελή μέ εύχαρίστησιν αύτό πού υποδεικνύετε.
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : α) 'Ο ήγήτωρ άνεξαρτήτως έάν τό έπιθυμή ή δχι
άποτελεΐ διά τούς υποδεεστέρους του πρότυπον μιμήσεως. Συνεπώς έπιβάλλεται
δπως τό έπιδεικνυόμενον ΰπό τούτου «πρότυπον» είναι άπό πάσης άπόψεως άριστον
καί άξιον μιμήσεως.
β) ’Εναπόκειται είς τον ηγήτορα δπως διά λόγων, άλλά κυρίως διά πράξεων,
παρορμά τούς υφισταμένους του εις συνεχή αύτοβελτίωσιν, καλλιεργών τήν ένυπάρχουσαν εις έκαστον άτομον ιδιότητα τής μιμήσεως.
γ ) Αί πράξεις τοΰ ήγήτορος τόσον αί άναγόμεναι εις τον υπηρεσιακόν τομέα,
δσον καί αί ΐδιωτικαί, πρέπει νά είναι άπό πάσης άπόψεως άψογοι, ΐνα δι’ αυτών
παραδειγματίζωνται οί ύφιστάμενοί του.
δ) 'Ο υπηρεσιακός δεσμός άνωτέρου καί κατωτέρων, χωρίς νά βλάπτηται τό
κΰρος τής ύπηρεσίας, πρέπει νά είναι πάντοτε ανάλογος προς τάς μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις ώστε νά δημιουργήται μεταξύ άνωτέρου καί κατωτέρων άληθές
πνεύμα συνεργασίας μή στηριζόμενον απλώς είς τούς ξηρούς τύπους τών κανονι
σμών.
κ . ΤΟΥΖΕΝΗΣ

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντδν
-----Χουάιτχέντ « Ή Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα--------------------------σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια έκ τοδ
■■ ■■ ■
προηγουμένου)

"Αλλη τέτοια περίπτωσις σημειώθηκε μ’ έναν άλλο υπάλληλο πού δεν ήθελε
νά εγκατάλειψη τη Νέα 'Τόρκη δταν τον μετέθεσαν. 'Ο Χοΰβερ τοϋ έγνωστοποίησε
δτι τον άπολύει άπο την υπηρεσία, οπότε αύτός κατέφυγε στον πολιτικό του. 'Ο
πολιτικός έγραψε στον Χοΰβερ καί οί εξηγήσεις άρχισαν πάλι.
Ό Χ οϋβερ ύπέβαλενένα υπόμνημα προς τον 'Υπουργό Δικαιοσύνης καί έτόνιζε:
«Μια άπό τις μεγαλύτερες δυσκολίες πού συναντώ στην διεξαγωγή τής υ
πηρεσίας τοϋ Γραφείου είναι ή γενική έντύπωσις πού επικρατεί στούς ύπαλλήλους
δτι μπορούν μέ πολιτικά μέσα νά μεταβάλουν τις διαταγές καί τις οδηγίες πού λαμ
βάνουν. ’Εάν ό Λ. έπαναδιορισθή καί τοποθετηθή στή Νέα 'Τόρκη, τότε δεν ύπάρχει άμφιβολία δτι καί οί άλλοι υπάλληλοι τοϋ Γραφείου τής Νέας 'Υόρκης θά πεισθοϋν δτι πράγματι τακτοποίησε τήν ύπόθεσίν του χρησιμοποιώντας πολιτικό μέ
σον καί θά ζητήσουν καί αύτοί νά κάμουν το ίδιο».
Έ ν τούτοις, γιά πρώτη φορά ό Χοΰβερ έκάμφθη καί έδωσε στον υπάλληλο
αυτόν μία ευκαιρία. Τοϋ έγραψε νά έρθη στήν Ούάσιγκτων γιά νά έξετάση προσωπικώς ό ίδιος τήν ύπόθεσι καί νά βρή μιά λύσι. Ό Λ. δμως άπάντησε μέ μιά επι
θετική έπιστολή, κατηγορώντας τον διαμερισματάρχη τής Νέας 'Υόρκης δτι έμεροληπτοϋσε ύπέρ των καθολικών καί κατά τών προτεσταντών. 'Ο Λ. δεχόταν νά έπανέλθη στήν υπηρεσία εάν ό Χοΰβερ μετέθετε τον διαμερισματάρχη.
'Ο Χοΰβερ τοΰ άπάντησε μέ λίγα λόγια τονίζοντάς του δτι ό προϊστάμενος
τοΰ Γραφείου ήταν πάντοτε άμερόληπτος καί δίκαιος καί δτι ή κατηγορία περί μι
σαλλοδοξίας ήταν άστήρικτη καί άδικη. «Λαμβάνοντας ύπ’ δψιν τήν στάσιν σας»
τοΰ έγραψε ό Χοΰβερ «θεωρώ περιττόν πλέον νά έλθετε στήν Ούάσιγκτων προς συζήτησιν τής ύποθέσεώς σας, διότι τό ζήτημα θεωρείται λήξαν».
Προς τον διαμερισματάρχη ό Χοΰβερ έγραφε σέ μιά έπιστολή του: «Τώρα
έπιμένω άκόμη περισσότερον, έφ’ δσον ό άνθρωπος αύτός έχει άπολυθή, δτι δέν πρέ
πει νά έπαναδιορισθή, έκτος έάν είμεθα άπολύτως βέβαιοι δτι τον έχομε άδικήσει».
Τρία χρόνια έκαμε ό Χοΰβερ μέχρις δτου άναδιοργανώση τό Γραφείο καί νά
συστηματοποιήση τή βασική όργάνωσί του, ή όποια τό κατέστησε περίφημο γιά τήν
ικανότητά του. Καθ’ δλο τό χρονικό διάστημα τής άναδιοργανώσεως, ό Χοΰβερ δια
τηρούσε στενή φιλία μέ τον Χάρλαν Φίσκ Στόουν, ό οποίος παρέμεινε στο 'Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης έπί ένδεκα μήνες καί μετά τοποθετήθηκε στον "Αρειο Πάγο.
'Ο Στόουν επισκεπτόταν συχνά τό Γραφείο γιά νά παρακολουθή τήν έργασία
του καί νά πή στο Χοΰβερ: «Πέρασα γιά νά δώ τή δουλειά σου».
Τήν 2 ’Ιανουάριου 1932 ό Στόουν έγραψε προς τόν Χοΰβερ:
«Θυμάμαι πολύ συχνά τις παλιές έκεΐνες ήμέρες δταν γιά πρώτη φορά σάς
γνώρισα στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης καί μοΰ είναι πάντοτε παρήγορο νά βλέπω
πόσο πλήρως έπιβεβαιώνεις τήν κρίσιν μου δταν άπεφάσισα νά σέ διορίσω διευ
θυντήν τοΰ Γραφείου ’Αναζητήσεων. 'Η σημερινή Κυβέρνησις μπορεί νά είναι υπε
ρήφανη γιά τό Γραφείο καί δχι νά αισθάνεται υποχρεωμένη νά λογοδοτή γ ι’ αύτό».
"Ετσι ό τροχός είχε γυρίσει.

Τό F.B.I. άποκαλύπτει
Τήν 10 Μαρτίου 1921][άφίχθη'] στήν Ούάσιγκτων ένας πλούσιος Γερμανός
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χρηματιστής, ό Ρίχαρντ Μέρτον, ό όποιος βρήκε την πόλι μέσα σέ γιορταστικές
εκδηλώσεις. Έ ωρτάζετο ή άνάληψις της εξουσίας άπό τον Πρόεδρο Χάρντιγκ.
'Ο Μέρτον δέν ένδιαφερόταν γιά τις γιορτές. Εϊχε έρθει άπό την Γερμανία
για νά διεκδίκηση ένα κεφάλαιον άπό 6.968.2929,27 δολλάρια πού ήσαν δεσμευμέ
να ώς έγγύησις άπό την διασυμμαχική έπιτροπή. 'Ο Γερμανός επισκέπτης δέν συ
νάντησε καμμιά δυσκολία στις κινήσεις του καί βρήκε στην πρωτεύουσα τούς άνθρώπους πού του έχρειάζοντο. Κατ’ άρχάς ύπολόγισε μέ προσοχή τήν κατάστασι
καί μετά άποφάσισε νά κάνη κροϋσι στον Τζών Κίγκ, ένα Ρεπουμπλικανο, πού διέ
θετε φίλους στο στενό κύκλο τής Κυβερνήσεως.
"Οταν ό Μέρτον πλησίασε τον Κίγκ, τοϋ έκαμε τήν έξής πρότασι: θά τοϋ έδι
νε 50.000 δολλάρια ώς μεσιτεία εάν ένεργοΰσε γιά τήν ύπόθεσί του καί θά τοϋ κα
τέβαλε άλλα 391.000 δολλάρια εάν ό Κίγκ έπετύγχανε τήν άποδέσμευσι των κατασχεθέντων έκατομμυρίων. 'Ο Κίγκ δέχθηκε καί έλαβε τήν πρώτη του άμοιβή έκ 50.
000 δολλαρίων.
Τά εκατομμύρια πού έποφθαλμιοΰσαν οί άνθρωποι αυτοί είχαν ένα ένδιαφέρον
παρελθόν. ’Αμέσως μετά τήν κήρυξιν τοϋ πολέμου ύπό των 'Ηνωμένων Πολιτειών
κατά τής Γερμανίας, ή άμερικανική Κυβέρνησις κατέσχεσε τις περιουσίες πού άνήκαν σέ Γερμανούς—δηλαδή στον έχθρό—μεταξύ των όποιων συμπεριελαμβάνοντο
καί 34.644 μετοχές πού είχαν Γερμανοί στήν Άμέρικαν Μέταλ Κόμπανυ. Τό κεφά
λαιο άύτό έκρατεΐτο ώς έγγύησις άπό τήν διασυμμαχική έπιτροπή. Περί τά τέλη
τοϋ 1919 οΐ μετοχές αύτές πουλήθηκαν σέ μιά δημοπρασία στή Νέα 'Υόρκη άντί
116 δολλαρίων έκάστη, ήτοι άντί τοϋ συνολικοΰ ποσοΰ των 5.750.904 δολλαρίων. Τό
άνωτέρω ποσόν αύξήθηκε κατά 700.000 δολλάρια περίπου άπό τόκους καί τοκομε
ρίδια.
Λίγο μετά τή συμφωνία πού έκλεισε ά Μέρτεν μέ τον Κίγκ, συστήθηκε στον
μυστηριώδη Τζές Σμίθ, τό στενό φίλο τοϋ 'Υπουργοΰ Δικαιοσύνης Ντώγκερτυ. 'Ο
Σμίθ μέ τή σειρά του, τακτοποίησε τά τής συναντήσεως τοϋ Μέρτον μέ τον συντα
γματάρχην τής διασυμμαχικής έπιτροπής Μίλλερ. Ό Σμίθ καί ό Μίλλερ ήταν πα
λιοί καί καλοί φίλοι. 'Ο Μίλλερ μάλιστα είχε καταθέσει 50.000 δολλάρια άπό τις
ξένες μετοχές σέ μιά Τράπεζα τής Ούάσιγκτων πού άνήκε στον άδελφό τοϋ 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης, Μάλ Ντώγκερτυ.
Μέ τις έπαφές αύτές ό Μέρτον είχε κατορθώσει έπί τέλους νά έρθη σ’ επαφή
μέ τούς άνθρώπους πού έπετύγχανε τή δουλειά του. Πληροφόρησε στον συνταγματάρ
χη Μίλλερ, δτι πριν οί Η νωμένες Πολιτείες κηρύξουν τον πόλεμο κατά τής Γερμα
νίας, οί Γερμανοί μέτοχοι είχαν μεταβιβάσει τις μετοχές τους διά προφορικής συμφω
νίας σέ μιά ελβετική εταιρεία. Αύτή ή μεταβίβασις έσήμαινεν—έξήγησεν δ Μέρτον—δτι τά κεφάλαια πού άντιπροσώπευαν οί μετοχές αύτές δέν ήσαν γερμανικά χρήματα
άλλά ελβετικά καί έκρατοϋντο παρανόμως! 'Ο Μέρτον μάλιστα προσεκόμισε καί τά
σχετικά δικαιολογητικά πού άποδείκνυαν τήν προφορική μεταβίβασι των μετοχών,
δπως υποστήριζε.
ΤΗταν ή πρώτη φορά πού οί μέτοχοι καί συνεταίροι τής Άμέρικαν Μέταλ
Κόμπανυ έπληροφοροΰντο περί έλβετών μετόχων τής έταιρείας!
Τήν 23 Σεπτεμβρίου 1921, έξι μήνες μετά τήν άφιξι τοϋ Μέρτον, οί άξιώσεις
του γιά τά έν λόγω κεφάλαια ένεκρίθησαν άπό τον συνταγματάρχη Μίλλερ καί άπό
τούς διευθυντάς τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, οί όποιοι ένεργοΰσαν κατ’ έντολήν
τοϋ Ντώγκερτυ. Στούς διευθυντάς τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης πού ένέκριναν τήν
άποδέσμευσιν τών κεφαλαίων, δέν προσεκομίσθησαν τά δικαιολογητικά άπό τά
όποια προέκυπτεν ή γερμανική ιδιοκτησία.
Μερικές ήμέρες μετά τήν έπ’ όνόματι τοϋ Μέρτον άποδέσμευσι τών κεφαλαίων,
ή σαμπάνια έρρεεν άφθόνως σέ μιά δεξίωσι στο ξενοδοχείο «Ρ ίτζ Κάρλτον»_τής Νέας
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'Υόρκης. Πανηγυρικές προσφωνήσεις άκούσθηκαν για το μεγάλο κατόρθωμα του
Μέρτον. Κατά την διάρκεια της διασκεδάσεως αυτής ό συνταγματάρχης Μίλλερ
ένεχείρισε στον Μέρτον δύο τσέκς του άμερικανικοϋ θησαυροφυλακίου πού άντιπροσώπευαν συνολικώς 6.453.979, 97 δολλάρια. ’Επί πλέον ή άμερικανική Κυβέρνησις είχεν άποδεσμεύσει έπ’ όνόματι του Μέρτον άλλα 514.950 δολλάρια ομο
λογίες, πού άπέστειλε στην ’Εθνική Τράπεζα της Νέας 'Τόρκης, προς άποζημίωσιν
των τόκων καί τοκομεριδίων.
'Ο Μέρτον κράτησε το λόγο του πού είχε δώσει κατά τη συμφωνία καί έδωσε
στον Κ ίγκ τά 391.000 δολλάρια. Μετά έπέστρεψε στή Γερμανία θριαμβευτής.
"Ολη αυτή ή παράξενη ιστορία έμεινε θαμμένη κάτω άπό τη σκόνη έπί τρία
ολόκληρα χρόνια, μέχρις δτου ό Υπουργός Δικαιοσύνης Στόουν άνέθεσε στο F.B .I.
νά ένεργήση έλεγχο των στελεχών των μετοχών πού εύρίσκοντο στά χέρια τοΰ Μέρ
τον. Οί ύπάλληλοι άρχισαν τον έλεγχο της μεταβιβάσεως άπό τήν μίαν Τράπεζαν εις
την άλλην καί βρέθηκαν οί μεταβιβάσεις πού είχαν γίνει επ’ όνόματι τοΰ Χάρρυ
Ντώγκερτυ, τοΰ Τζές Σμίθ, τοΰ Τζών Κίγκ καί τοΰ συνταγματάρχη Μίλλερ. 'Ο
Κίγκ είχε λάβει 112.000 δολλάρια, ό Μίλλερ 50.000 καί ό Σμίθ 90.000. Τί άπέγιναν τά ύπόλοιπα 139.000 δολλάρια τών ομολογιών;
Τό μυστήριο τών ομολογιών δέν διαλευκάνθηκε ποτέ πλήρως. Οί αποκαλύψεις
ώδήγησαν πολλές φορές σέ άδιέξοδο. 'Ο Τζές Σμίθ αύτοκτόνησε τό 1923, καταλίποντας μιά περιουσία άπό 500.000 δολλάρια, άπό τήν οποίαν τό 25 τοΐς έκατόν κλη
ροδοτούσε στον Χάρρυ Ντώγκερτυ. Ά π ό τήν Τράπεζα τοΰ Μάλ Ντώγκερτυ τής
Ούάσιγκτων, έλειπαν μερικοί φάκελοι καί ό Μάλ δήλωσε στούς ύπαλλήλους τοΰ
F.B .I. δτι τούς είχεν άφαιρέσει καί κάψει ό αδελφός του. 'Ο Κίγκ παραδέχθηκε δτι
έλαβε 50.000 δολλάρια γιά νά άντιπροσωπεύση τον Μέρτον, άλλά ίσχυρίσθηκε δτι
ή μεσιτεία αύτή ήταν νόμιμη καί δτι τά χρήματα αύτά τά μοίρασε σέ άλλους έναντι
χρεών του πού είχε συνάψει κατά τον πολιτικό του άγώνα. Πριν ακόμη τελειώση ή
άνάκρισις, πέθανε ό Κίγκ καί τό άρχεΐο του εξαφανίσθηκε.
Ό συνταγματάρχης Μίλλερ καταδικάσθηκε γιά άπάτη τοΰ κράτους σέ 18
μηνών φυλάκισι καί 5.000 δολλ. πρόστιμο. Τήν 1 Φεβρουάριου 1933, έδόθη χάρις
εις τον Μίλλερ άπό τον Πρόεδρον μέ άποκατάστασιν τών πολιτικών του δικαιωμά
των. Οί ένορκοι δέν μπόρεσαν νά βγάλουν άπόφασι γιά τον πρώην ύπουργό Ν τώγ
κερτυ.
’Ενώ μιά ομάδα ύπαλλήλων τοΰ F.B .I. έρευνοΰσε τήν περιουσία τών άλλοδαπών τήν διαχείρισι τών ομολογιών, άλλη ομάδα ξεσκόνιζε τό Γραφείο Παλαιμά
χων άπό τις «βρωμιές» τοΰ συνταγματάρχη Τσάρλς Φόρμπς, τοΰ πρώτου διαχειριστοΰ τών υποθέσεων τών παλαιμάχων, τοΰ οποίου ή μεγάλη κακοήθεια είχε γίνει
πασίγνωστος.
Νεαρός άκόμα ό Φόρμπς, ύπηρέτησε δύο χρόνια στο ναυτικό καί μετά κατα
τάχθηκε στο στρατό ξηράς. Λιποτάκτησε άπό τό Φόρτ Μάϊερ της Βιργινίας καί συνελήφθηκε μετά τέσσερα χρόνια καί κλείσθηκε στο Φόρτ Στρόγκ της Μασσαχουσσέτης. Κατά τήν κατάταξίν του είχε ύποβάλει δήλωσι δτι ήταν άγαμος. 'Η στρατιω
τική υπηρεσία δέχθηκε άργότερα τά παράπονα κάποιας κυρίας Φόρμπς, ή όποια
ίσχυρίζετο δτι ό άνδρας της τήν είχε έγκαταλείψει μέ δυο παιδιά καί ήρνεϊτο νά τήν
συνάντηση: «Μέσω τοΰ φιλανθρωπικού ιδρύματος της Νέας 'Υόρκης μέ έστελνε
κατ’ άραιά χρονικά διαστήματα ένα άσήμαντο ποσόν. Τώρα μέ ειδοποίησε δτι δέν
πρόκειται νά ξαναστείλη».
(Συνεχίζεται)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

LO S

A N G E L E S
Τ π ό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ά σ τεροσκ οπεϊον καί Π λανητοσκόπειον τοΰ Γ ρίφ φ ιθ Πάρκ.
Σέ έναν άπό τούς δασωμένους λόφους του Γκρίφφιθ Πάρκ, πού στήν κορφή
του έχει δημιουργηθή ένας τεράστιος έπίπεδος χώρος, είναι κτισμένα τό ’Αστεροσκο
πείο τού Λος "Αντζελες καί τό πλανητοσκόπιον (P lan eta riu n ). Πρόκειται για ένα
κτιριακό συγκρότημα, πού άπό την έξωτερική του έμφάνισι επιβάλλεται, έτσι δπως
προβάλλει στήν κορφή του δασωμένου λόφου μέ εύρύχωρες πλατείες καί χώρους
σταθμεύσεως αύτοκινήτων, μέ ωραιότατους κήπους, πρασιές καί δενδροφυτεΐες καί
μέ τα περίπτερα άναψυκτικών καί εστιατορίων για τήν έξυπηρέτησι των επισκε
πτών πού κατά έκατοντάδες περνούν άπό έκεΐ, γιατί δπως θά άναφέρω πιο κάτω,
οΐ έπισκέπται βλέπουν στο πλανητοσκόπιο καί ένα σπάνιο θέαμα διάρκειας 1.30 ώ
ρας, συγχρονισμένο μέ μουσική καί έπεξήγησι τών διαφόρων φαινομένων τοΰ πλα
νητικού μας συγκροτήματος, μοναδικό ΐσως στον κόσμο.
Ά λ λ ’ ας περιγράφουμε τήν έπίσκεψί μας μέ τή φυσική σειρά τους.
Περνώντας άπό τήν κατάφυτη περιοχή τοΰ Χόλλυγουντ μέ τις ωραίες βίλλες τών διαφόρων «άστέρων» τοΰ κινηματογράφου, μπαίνουμε στήν περιοχή Γκρίφφιθ
Πάρκ καί άνεβαίνουμε
τον περιστροφικό δρό
μο, άνάμεσα άπό τό
ζωολογικό κήπο, τα
γήπεδα γκολφ, τα ιπ
ποδρόμια, καί τις θαυ
μάσιες κολυμβητικές
δεξαμενές δπου έκα
τοντάδες
άνθρωποι,
πάσης ήλικίας καί φύ
λου, άσκοΰνται στα
σπόρ καί άπολαμβάνουν τις χαρές τής ζω
ής. "Ετσι ύστερα άπό
μια διαδρομή μισής ώ 
ρας περίπου βρισκόμα
στε στήν πλατεία τοΰ
’Αστεροσκοπείου. ’Α 
φήνουμε τό αυτοκίνητο
στο ειδικό πάρκο καί
προχωρούμε προς τό
κτιριακό συγκρότημα.
Πριν φτάσουμε στήν
είσοδο, περιεργαζόμαστε τον οβελίσκο πού βρίσκεται στο κέντρο τής πλατείας
άνάμεσα στα λουλουδιασμένα παρτέρια. 'Ο οβελίσκος είναι σέ σχήμα έξάπλευρης
πυραμίδος πού στήν κορφή του έχει τή σφαίρα τής γής, καί στή βάσι του, πάνω
σέ υψηλά βάθρα, άνά ένα σέ κάθε πλευρά, ολόσωμα τα άγάλματα τών 6 σοφών
άστρονόμων άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα. Διαβάζουμε λοιπόν H ipparchus
('Ίππαρχος), Galileos, (Γαλιλαίος), Copernicus (Κοπέρνικος), N euton (Νεύτων),
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K epler (Κέπλερ) καί H erschel (Έρεγουέλ) μέ τις χρονολογίες πού έζησαν προ
Χριστού καί μετά Χριστόν.
Προχωρούμε προς τήν κεντρική είσοδο τού κτιρίου πού οδηγεί στο πλανητοσκόπιο, ένώ δύο πλάγιες εξωτερικές σκάλες οδηγούν στα δύο τεράστια τηλεσκό
πια τής Καλλιφορνίας πού έ'ρχονται σέ μέγεθος δεύτερα, ύστερα άπό το μοναδικό
στον κόσμο τηλεσκόπιο τοΰ ορούς Παλομάρ,πού βρίσκεται στο Σαν Ντιέγκο τής Καλλιφορνίας. Μόλις μπαίνουμε βλέπουμε στο τεράστιο χώλλ μια μεγάλη σφαίρα τής γής
να κινήται ρυθμικά καί νά διαγράφη μέ άκρίβεια τη θέσι της κάθε εποχή τοΰ έτους
στο στρογγυλό δάπεδο πού βρίσκεται στο βάθος ένός τεχνητού λάκκου. ’Αλλά μας
κάνει έντύπωσι δτι γύρω άπό τήν άναπαράστασι αυτή, στο δάπεδο τοΰ τεραστίου
χώλλ καί μέ μπρούντζινα ελάσματα πού είναι χωμένα στά πολύχρωμα μάρμαρα
τοΰ δαπέδου, έχουν σχηματισθή τά τέσσερα σημεία τοΰ όρίζοντος καί στο καθένα
μέ ελληνικά κεφαλαία γράμματα, μπρούντζινα έπίσης, γράφεται: Β Ο ΡΕΑ Σ, ΝΟ
ΤΟ Σ, ΖΟΦΟΣ, ΗΩΣ. Δηλαδή Βορράς, Νότος, ’Ανατολή, Δύσις. 'Ο κάθε "Ελλη
νας αισθάνεται ύπερήφανα δταν βλέπη δτι γιά τις άρχαιότατες έπιστήμες—τις ό
ποιες πρώτοι έδημιούργησαν οΐ 'Έλληνες—γίνεται καί σήμερα άκόμη χρήσις τής
έλληνικής γλώσσης. Αύτό θά τό δούμε καί δταν θά έπισκεφθούμε τήν κρατική Βι
βλιοθήκη τού Λός ’Άντζελες, στήν είσοδο τής οποίας, μέ έκπληξι, είδαμε νά ύπάρχη άνάγλυφη στήν πέτρα ή επιγραφή: Φ ΙΛΟΣΟΦΙΑ—Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ . Μετά μιά
ώρα θά άρχίση τό θέαμα στο άμφιθέατρο τού πλανητοσκοπίου καί έτσι μάς δίνεται
καιρός νά έπισκεφθούμε τήν αίθουσα τοΰ μεγάρου καί νά θαυμάσουμε δλα τά έκθέματα, τόσο τά άστρονομικά, δσο καί τά σύγχρονα τεχνικά έρεύνης τοΰ διαστήμα
τος, πού παρουσιάζονται κατά τρόπο αριστοτεχνικό. 'Υπάρχουν βιτρίνες καί αίθου
σα δπου έχουν τοποθετηθή διάφοροι μετεωρίτες, πού κατά καιρούς έπεσαν στή γή.
Είναι κομμάτια τεράστια σάν χαλκοσίδερο, πού ποιος ξέρει αν δέν άποτελοΰν τά
έρείπια κόσμων πού κατεστράφησαν στο σύμπαν. Σέ άτέλειωτες σειρές μέ έπεξήγησι καί καλλιτεχνικές φωτογραφίες εκτίθενται δλα τά μέταλλα καί τά κρύσταλλα
πού έχουν ενδιαφέρον καί ειδικά μηχανήματα δείχνουν τις κινήσεις των άστερισμών,
άλλοΰ δέ παρουσιάζονται τεράστια άνάγλυφα προπλάσματα των πλευρών τής σε
λήνης δπως τήν βλέπει κανείς μέ τά τηλεσκόπια καί δπως τήν είδαν οί σύγχρονοι
άστροναΰτες. Τέλος ύπάρχουν τά ομοιώματα τών πυραύλων μέ τούς οποίους ο ί ’Α
μερικανοί άστροναΰται ταξίδεψαν στο διάστημα. ’Αλλά άκοΰμε τό ειδικό σήμαντρο
καί τό μεγάφωνο πού ειδοποιεί δτι άρχίζει τό θέαμα τοΰ πλανητοσκοπίου.
Πηγαίνουμε καί μπαίνουμε σέ μιά τεράστια κυκλική αίθουσα πού γύρω έχει
πολλές χιλιάδες άναπαυτικά καθίσματα άμφιθεατρικώς. Ή αίθουσα καλύπτεται μ’
έναν τεράστιο θόλο (ουρανό), πού στή βάσι του ύπάρχουν διάφορα σχήματα σέ μαΰρο
φόντο πού προκαλοΰν τήν περιέργεια. Στο κέντρο τής -αιθούσης είναι τοποθετημένο
ένα περίεργο μηχάνημα τό Zeiss P la n etariu m In stru m en t (πλανητοσκοπικόν δργανον) πού μοιάζει σάν κάποιο τέρας υπερφυσικό. Τέτοια μηχανήματα ύπάρχουν τρία
στον κόσμο. 'Η αίθουσα σέ λίγη ώρα είχε γεμίσει καί οί κουρτίνες τραβήχτηκαν στις
πόρτες. Τό θέαμα άρχίζει. Μιά θαυμασία μουσική μάς προδιαθέτει ευχάριστα, ένώ ό
καθηγητής παίρνει τή θέσι του πάνω στήν ειδική έδρα μέ τά μικρόφωνα καί τά δργανα χειρισμού τοΰ πλανητοσκοπίου. Άφοΰ ή μουσική έσβυνε σιγά-σιγά μάς έξηγεΐ
τήν ωραιότητα τοΰ σύμπαντος καί δτι θά απολαύσουμε ολόκληρο τό πλανητικό σύ
στημα καί τήν λειτουργία σ’ δλες τις έποχές τοΰ έτους.’Έ τσ ι σιγά-σιγά τό φώς τής
ήμέρας πού πλημμύριζε τήν αίθουσα χάνεται καί βλέπουμε ένα έναστρο ουρανό μέ
τή σελήνη νά προβάλλη σιγά-σιγά άπό μιά βουνοσειρά κατακόκκινη καί νά σκορπάη
τό φώς της στή γή, ένώ άνάλογη μουσική ύπόκρουσις μάς κάνει νά ξεχάσωμε δτι
βρισκόμαστε σέ κλειστή αίθουσα. 'Η σελήνη προχωρεί στον ούρανό, τ ’ άστέρια κι
νούνται καί ό καθηγητής μάς^έξηγεί τήν κίνησί τους, τούς διαφόρους άστερισμούς,
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τή θέσι τους, τήν πορεία τους. Καί νά έξαφνα ένας διάττοντας άστέρας, καί δεύτε
ρος καί τρίτος. Είναι τόση ή φυσικότης του θεάματος ώστε νομίζει κανείς ότι πρα
γματικά ξεκόπηκαν άπό τό σόμπαν τ ’ άστέρια αυτά. 'Η σελήνη προχωρεί, τ ’ άστέρια κινούνται καί νά τώρα ή ήώς, ή άνατολή του ήλιου. 'Η μουσική άλλάζει. Στρέ
φουμε τά βλέμματα προς τήν άνατολή καί βλέπουμε νά ξεπροβάλλουν οί ροδόχρω
μες άχτϊδες του Φοίβου, αυτές πού τόσο παραστατικά περιγράφει στις στροφές της
’Οδύσσειας ό 'Όμηρος. Καί τώρα μέ μουσική έντονη άπό όπερες, ό ήλιος μας στέλ
νει τό φως του. Γύρω μας βουνά καί πολιτείες. Μά που βρισκόμαστε; Είναι περίερ
γο. Έ χουμ ε τήν αισθησι ότι βρισκόμαστε σέ κάποια πολιτεία καί άντικρύζουμε τά
βουνά της μακριά καί τά χτίρια, μά καί ό θόρυβος της πολιτείας κατά κάποιο τρό
πο άκούγεται ή ίσως έχουμε τήν
έντύπωσι ότι τον άκοϋμε; ’Αλλά
ό ήλιος προχωρεί προς τή δύσι
του, μιά δύσι υπέροχη, μαγευτι
κή. Τό φως χάνεται φυσικώτατα.
Τά πρώτα άστέρια προβάλλουν
καί ό καθηγητής μας προπαρα
σκευάζει γιά μιά ολική έκλειψι
τής σελήνης. Μάς δείχνει στον ούρανό τή γη, τον ήλιο, καί τή σε
λήνη καί εξηγεί πώς ή σκιά τής
γής θά πέση στή σελήνη καί θά
τήν σκεπάση σιγά-σιγά. ’Αλλά ένώ
αυτό τό μάθημα τό βλέπουμε στο
στερέωμα, διερωτώμεθα. Καλά,
εμείς πού είμαστε τώρα; "Εξω ά
πό τό σόμπαν; ’Αλλά ώς που νά
δώσουμε έξήγησι καί νά καλοσκεφθοϋμε ή σελήνη στο στερέωμα
άρχίζει νά σκοτεινιάζη. Βλέπου
με, πάντα μέ συνοδεία άναλόγου
μουσικής, νά σκεπάζεται σέ σχήμα
ελλειψοειδές ή σελήνη ώς που νά
χάνεται, ένώ τό σκοτάδι πυκνώ
νεται. Τά πάντα μάς δείχνουν μιά
άληθινή εικόνα τής ολικής έκλείψεως τής σελήνης, έως δτου σιγάσιγά ή σκιά τής γής φεύγει άπό
τή σελήνη καί τό ασημένιο φώς
της γεμίζει τή φύση ώς που νά
προβάλη ό ήλιος, γιά τήν έκλειψι
του οποίου προπαρασκευαζόμαστε.
Όμολογουμένως είδαμε μιά ολική έκλειψι του ήλιου, έτσι, πού άμφιβάλαμε άν
βρισκόμαστε σέ άμφιθέατρο ή στο ύπαιθρο. Οί φωτοσκιάσεις, ή μουσική, ή έμφάνισις τών βουνών καί τών πολιτειών, τόσο φυσική πού θαυμάζει κανείς καί μόνον
θαυμάζει. Τώρα ό ήλιος μεσουρανεί, ένώ ή μουσική παίζει έντονα πανηγυρικά.
Σε κάθε περίπτωσι ούρανίου φαινομένου, δηλαδή έκλείψεως σελήνης, έκλείψεως
ήλιου, ήλιακών κηλίδων, ήλιακών εκρήξεων, τροχιών ήλιου, σελήνης, γής, διαφό
ρων άστερισμών, γαλαξία, καί όλων τών άστρονομικών φαινομένων, παρουσιάζονται
εικόνες φυσικώτατες στον ούράνιο θόλο τού πλανητοσκοπίου, όπου μπορεί καί ό
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πλέον άδαής στην άστρονομία νά καταλάβη καί νά μάθη πολλά πράγματα για τήν
ωραιότητα τής φύσεως, γιά τη μεγαλοπρέπεια τοΰ σύμπαντος καί νά πεισθή ότι
κάποια δύναμις άνώτερη όλων, κάποια θεότης μάς κυβερνά όχι σάν γη μόνον, άλλά
σάν σόμπαν, πού δεν έχει οίΐτε άρχή οΰτε τέλος, οότε όρια.
Ά λλά ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας ένα πύραυλο. Είναι ό πύραυλος μέ τον
όποιο οί άστροναϋτες πέταξαν στο διάστημα. 'Ο ουρανός γεμάτος άστέρες, ή σελή
νη γελαστή συνεχίζει ήρεμα την πορεία της, καί ό καθηγητής μάς καλεΐ νά μπού
με στόν πύραυλο γιά νά πετάξουμε στο διάστημα. "Ως που νά συνέλθουμε άπό τήν
κατάπληξι βρισκόμαστε μέσα στόν πύραυλο καί μπαίνουμε στήν τροχιά τής γής,
καί υστέρα άπό λίγο προχωρούμε προς τή σελήνη καί κάνουμε τήν τροχιά τ η ς ! Μά
είναι καταπληκτικό. Νά πού γίναμε άστροναϋτες καί είδαμε ό,τι είδαν καί κείνοι οί
όποιοι πέταξαν ήρωικά στο διάστημα. Σάς βεβαιώ ότι σέ μιά στιγμή ξεχάστηκα
καί νόμισα ότι βρίσκομαι στή σελήνη, γιατί έμεΐς σέ μιά στιγμή ξεπεράσαμε τούς
άστροναϋτες. Μέ βάσι τά όσα είδανε καί φωτογραφήσανε οί άστροναϋτες γιά τή σε
λήνη, ό πύραυλός μας προσγειώθηκε στή σελήνη καί μεΐς είδαμε ένα υπέροχο θέα
μα τήν επιφάνεια τής σελήνης, τά βουνά της, κάτι σάν θάλασσες. Ά λλά δέν έπιτρέπεται στή σελήνη νά μείνουμε πολύ καί ό πύραυλός μας γρήγορα μάς φέρνει στή
γή. Βλέπουμε τώρα τή σελήνη στόν ούρανό νά γελάη γλυκά σάν νά μάς χαιρετάη
ή καί νά μάς ειρωνεύεται ώς που ψηλά στόν ούρανό μένει λευκή όμως σάν σκιά ή
σελήνη καί άπέναντί της ό ήλιος, ολόλαμπρος πάνω στο άρμα του. 'Η μουσική γίνε
ται έντονη, ό καθηγητής μάς ευχαριστεί καί τό φως πλημμυρίζει τήν αίθουσα. "Οσοι
θέλουν μπορούν νά μείνουν μέσα στήν αίθουσα, όπου ό ειδικός χειριστής τοΰ μηχα
νήματος πού σάν τεράστιο τέρας τής σύγχρονης τεχνικής προβάλλει μέσα στήν
αίθουσα, θά έξηγήση τή λειτουργία του καί τά κατορθώματά του. Πραγματικά πρό
κειται περί θαύματος, ένός θαυμάσιου συνδυασμού των έπιστημονικών καί τεχνι
κών άνακαλύψεων καί έπιτευγμάτων τοΰ αίώνος μας.
(Συνεχίζεται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, άτι τό προσπέρασμα έχει καί τού; κινδύνου? του κοΛ πρέπει νά γίνεται
μέ μεγάλη προσοχή. Ό ταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο πού σδ?
έμποδίζει νά βλέπετε πρός τά δεξιά σα?, πρέπει νά έλαττώνετε τελείως τήν ταχύτητα,
ώστε νά σταματάτε άμέσως άν παραστή άνάγκη.

Έκδρομαΐ Έξωτερικοΰ
Ύπο Άστυν. Διευθυντοΰ Α' χ. ΔΗ Μ . ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

Εις τό προηγούμενον σημείωμά μας έγράφησαν ώρισμένα θέματα άστυνομικοΰ, μάλλον, ενδιαφέροντος. Εις τό παρόν θά έκθέσωμεν μερικάς έντυπώσεις μας
άπό τάς πόλεις της Αύστρίας.
Σκοπός των σημειώσεων τούτων είναι να μεταδώσουν, κατά τό δυνατόν, εις
τούς τυχόν άναγνώστας των, άστυνομικούς, άφ’ ενός μέν τό λεγόμενον τουριστικόν
πνεύμα, τό όποιον εις την έποχήν μας λαμβάνει διαστάσεις τόσας, ώστε νά δημιουργή καί προβλήματα δι’ ώρισμένας χώρας, άφ’ ετέρου δέ νά κινήση τό ένδιαφέρον
καί την έπιθυμίαν έπισκέψεως ώρισμένων χωρών της Ευρώπης διά νά τούς δοθή ή
δυνατότης δπως «ΐδίοις δμμασι» άντιληφθώσιν ένα πολύ ένδιαφέρον θέμα, δηλα
δή: πώς οί αστυνομικοί δικαιολογούν πλήρως την κρατούσαν άντίληψιν δτι ή Ά
σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι κ α θ ρ έ π τ η ς πολιτισμού μιας χώ ρας!
Συνεχίζοντες, λοιπόν, την περιγραφήν τών έντυπώσεών μας θά προσθέσωμεν
ολίγα διά την Γιουγκοσλαυΐαν. Κυρίως διά την τόσον δεινώς πληγεΐσαν εκ σεισμών
πόλιν τών Σκοπιών.
"Ισως θά ένθυμοΰνται πολλοί δτι δταν έκοινοποιήθη τό πρόγραμμα της έκδρομής προεβλέπετο διανυκτέρευσις εις τά Σκόπια καί δη εις τό ξενοδοχεϊον «Μα
κεδονία». ’Ολίγον προ της ένάρξεως τής εκδρομής καί δι’ άσήμαντον αιτίαν άπεφασίσθη διανυκτέρευσις εις Θεσσαλονίκην καί ούχί εις τά Σκόπια. Δεν έχει, βεβαίως,
καμμίαν σχέσιν ή χρονολογία τής προβλεφθείσης διανυκτερεύσεως μέ τούς μετέπειτα σεισμούς. Ή σκέψις, ήδη, δτι δέν άπεκλείετο καί νά έχη... μάς άγει εις έν συμ
πέρασμα, δτι ένίοτε άσήμαντα γεγονότα, ώς έν προκειμένω ή τυχαία άλλαγή μιας
διανυκτερεύσεως, δυνατόν νά έχουν άποφασιστικήν έπίδρασιν διά την ζωήν τών άνθρώπων άκόμη δέ καί Κ ρατών!
Πάντως ήτο ή πρώτη μεγάλη πόλις τής εκδρομής εις τήν οποίαν προεβλέπε
το ολιγόωρος στάθμευσις προς λήψιν φαγητού κ.λ.π. Έγευματίσαμεν εις τό πρά
γματι λαμπρόν ξενοδοχεϊον «Μακεδονία». Τό ξενοδοχεϊον δηλαδή εκείνο πού
μετεβλήθη ήδη εις σωρόν ερειπίων συμπαρασύραν εις τον θάνατον πλέον τών 200
πελατών του...
Δέν εϊχομεν σημειώσει πολλά θέματα διά τήν πόλιν αύτήν πλήν μιας τερά
στιας άντιθέσεως μεταξύ κολοσσιαίων πολυκατοικιών καί πάλαιών καί ούχί εις κα
λήν κατάστασιν οικιών, διατηρουμένων άπό τής έποχής τής Τουρκοκρατίας.
Διά τήν υπόλοιπον έκδρομήν μας μέσω τής Γιουγκοσλαυΐας δέν έχομεν τί νά
προσθέσωμεν, πλέον τών δσων ήδη έξεθέσαμεν εις τά προηγούμενα σημειώματά
μας, διότι διήλθομεν έν «καλπασμώ» μέχρι τής πόλεως Γκράτς εις τήν οποίαν μετά
τό Βελιγράδι διενυκτερεύσαμεν.
Ή πόλις Γκράτς, πρωτεύουσα τής Στυρίας, παρουσιάζει δψιν άρχοντικής
πόλεως μέ τά παλαιά μέν, άλλά μεγαλοπρεπή καί καλαίσθητα κτίριά της. Τό ξενοδοχεΐον μας, έν άπό αύτά, επί τής δχθης τού ποταμού Μούρζ, μάς παρουσίασε καί
έσωτερικώς τον καλλιτεχνικόν ρυθμόν τών ωραίων αύστριακών μεγάρων. Ό ποταμός
Μούρζ, ούχί καί τόσον ορμητικός ποταμός, χωρίζει τήν πόλιν εις τό μέσον καί
προσδίδει ιδιαιτέραν γραφικότητα εις ταύτην. Φευγαλέα παρατήρησις εις τάς οδούς
πού διηρχόμεθα, μάς έδωσε τήν έντύπωσιν δτι ή πόλις αύτή παρουσιάζει κάτι τό
ποιητικόν. Περιττόν δέ νά προσθέσωμεν δτι παντού έπικρατεϊ άκρα καθαριότης.
Δέν ύπέπεσεν εις τήν άντίληψιν μας έρειπωμένη οικία ή παράπηγμα, ούτε πε
ρίπτερα, ούτε μικροπωληταί, ούτε χειραμάξια, ούτε έπαΐται...
Τά διάφορα κέντρα—μόνον μπάρ καί έστιατόρια, διότι δταν έφθάσαμεν τά
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λοιπά καταστήματα ήσαν κλειστά—παρουσίαζον εικόνα εύχάριστον καί ή ευθυμία
εις πολλά τούτων ήτο φανερά ούχί όμως θορυβώδης. Οί πελάται των ήσαν κατά τό
πλείστον άτομα ωρίμου ηλικίας, τύποι αύστριακών γλεντζέδων, όπως τούς έφανταζόμεθα. Νέοι δεν ήσαν πολλοί, οΰτε γυναίκες. Εις τά πλεΐστα τούτων χρέη σερ
βιτόρου έξετέλουν νεαραί γυναίκες.
Αί τιμαί των φαγητών άναγράφονται εις τούς προ της κυρίας εισόδου άνηρτημένους καταλόγους. Παρετηρήσαμεν ότι αί τιμαί ποικίλλουν άπό κέντρου εις κέντρον, άσχέτως κατηγορίας, είναι δέ άνώτεραι των παρ’ ήμίν άπό 20-50%
Περί την ΙΟην νυκτερινήν ή πόλις έρημοϋται, άπαντες σχεδόν οί κάτοικοι
άποσύρονται εις τάς οικίας των. Τά κυκλοφοροϋντα αυτοκίνητα, είναι ελάχιστα, έπικρατεΐ δέ μία ήσυχία κάπως περίεργος δι’ ημάς τούς Έλληνας. 'Ο ξενοδόχος μέ τον
όποιον συνεζητήσαμεν τό θέμα τούτο, μάς έξήγησεν ότι οί κάτοικοι τόσον οί άνδρες,
όσον καί αί γυναίκες, έργάζονται έντατικώς καθ’ όλην τήν ημέραν, άποδίδουν δέ
τεραστίαν σημασίαν εις τό θέμα τής νυκτερινής άναπαύσεως, άφ’ έτέρου δέ τό θέ
μα τής τηλεοράσεως συντελεί τά μέγιστα είς τήν συγκέντρωσιν τής οικογένειας άπό
τάς πρώτας έσπερινάς ώρας, οδίορ παρασύρει-τούς νέους οί όποιοι παρακολουθούν τά
άθλητικά νέα.
Μάς έπεφυλάχθη όμως καί μία έκπληξις. Περί τήν 10.30' νυκτερινήν εις 2-3
εστιατόρια, ήκούσαμεν θορυβώδεις φωνασκίας καί μάλιστα εις τήν... έλληνικήν.
ΤΗ σαν Έλληνες φοιτηταί οί όποιοι έπεδίδοντο εις τήν χαρτοπαιξίαν καί... κυβοπαιξίαν.
Δυστυχώς αί πληροφορίαι μας περί τής εκεί διαβιώσεως καί συμπεριφοράς
τών Ελλήνων φοιτητών δέν ήσαν καί τόσον ευχάριστοι. ’Ασφαλώς αύτό δέν θά
άφορά τήν ολότητα τών Ελλήνων φοιτητών.
'Η άγνοια τής γλώσσης δέν μάς έπέτρεψε πολλάς συζητήσεις μετά τών κα
τοίκων. 'Η συμπεριφορά των προς ημάς ήτο φιλική. Έ ξ ώρισμένων όμως περιστα
τικών μάς άφησαν τήν έντύπωσιν ότι είναι μάλλον φιλοχρήματοι, δηλαδή «τσιγκού
νηδες» πολύ περισσότερον άπό ημάς τούς 'Έλληνας. ’Επίσης οί καταστηματάρχαι
δέν δίδουν εξαιρετικήν σημασίαν, ίσως φαινομενικώς, εις τον περιηγητήν. Αύτό παρετηρήθη εις δλας τάς χώρας τάς οποίας έπεσκέφθημεν έξαιρέσει τής ’Ιταλίας.
Τά άξιοθέατα τής πόλεως δέν τά περιήλθομεν ελλείψει χρόνου. "Οπως άντελήφθημεν έχει πολλά ιστορικά κτίρια καί μνημεία, ώς καί τεράστιον δημόσιον κή
πον καί άλλα άλση, τά όποια δίδουν τήν έντύπωσιν ότι εις τήν πόλιν κυριαρχεί τό
πράσινον. Τό χαρακτηριστικόν σημεΐον τής πόλεως είναι ό λόφος Σλόσμπεργκ
μέ τό εις τούς πρόποδάς του ιστορικόν ώρολόγιον, τό οποίον ό Δήμος μέ πολλήν
φροντίδα διατηρεί. Πράγματι τό τοπίον· αύτό προκαλεί τήν έντύπωσιν διά τούτο δέ
καί πλεΐσται όσαι εικόνες κυκλοφορούν μέ τό χαρακτηριστικόν τούτο τοπίον.
Αύταί έν γενικότητι ήσαν αί πρώται έντυπώσεις μας άπό τήν πόλιν τού Γκράτς.
Δ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ "ΣΚΛΗΡΗΣ,, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ
-------------------------------Ύπά Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ-------------------------------

ΔΥΟ περίφημα άστυνομικά «σενάρια» έγράφησαν αύτές τις ήμερες, σενάρια
άπό την πάλη κατά τοΰ ώργανωμένου έγκλήματος καί πού ή στυγνή πραγματικότης καί 6χι συγγραφείς κύρους άφησαν στήν κοινωνία μας. Τό πρώτο έχει ώς θέμα
ένα «φτωχό» μπαρ τοΰ Περιστεριού πού δμως δεν είναι φτωχό, «φτωχούς» θαμώνες πού ωστόσο κυκλοφορούν μέ ιδιωτικά καί πειρατικά αυτοκίνητα, πεταλού
δες της νύχτας κ.ά.π. Καί έρχεται ή αιφνιδιαστική έρευνα των μεταμφιεσμένων
άστυνομικών γιά νά έπαληθεύση όσα έπιστεύοντο μέχρι στιγμής καί νά διαπιστωθή ότι όντως το μπάρ είχε μεταβληθή σέ κέντρον λαθρεμπόρων ναρκωτικών, διαρ
ρηκτών καί άλλων άποβρασμάτων. Τρία κιλά «ψημένου» χασίς κάτω άπό ένα βα
ρέλι τοΰ καταστήματος καί πολλά χρήματα στις τσέπες τών θαμώνων καί τοΰ ιδιο
κτήτου άπο την έμπορία τού λευκού θανάτου. Αύτά ώς προς τό πρώτον μέρος της
ύποθέσεως καί έφάμιλλα όσων άνεμένοντο άπό τήν άστυνομικήν έξόρμησιν, κλείνει
δέ τό μέρος τούτο μέ τήν σύλληψιν τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ μπάρ Π. Κ., λαθρέμπορου
καί τοξικομανούς, μέ τήν σύλληψίν τού όλως έπικινδύνου «άρχηγοΰ» τού συρφε
τού Β .Π ., έκτοπισμένου γιά λαθρεμπόριον ναρκωτικών καί όμως άποδράσαντος καί δρώντος τά μέγιστα εις τήν πρωτεύουσαν καί τά πέριξ, μέ τήν σύλ
ληψιν, τέλος, τριών άλλων άκόμα λαθρεμπόρων, τών Γ.Κ ., Ν.Χ. καί Χ.Χ. Τό δεύ
τερον μέρος άνοίγει όταν οί άστυνομικοί ερευνούν τήν οικίαν τοΰ άρχιλαθρεμπόρου
Β .Π . στούς 'Αγίους ’Αναργύρους. Εύρίσκεται έκεΐ ή φίλη του Π .Δ. πού μέ υπε
ρηφάνεια φέρει ένα χρυσό μπρελόκ, αυτό δέ τό κόσμημα αποτελεί τον μίτον ένός
σκοτεινού μυστηρίου. Διότι ή Π.Δ. ομολογεί ότι τό μπρελόκ τής είχε δωρήσει ό
εραστής Β .Π . κι’ εκείνος στή συνέχεια ομολογεί ότι προέρχεται άπό τήν μεγάλη
κλοπή κοσμημάτων καί χρημάτων τής λαϊκής τραγουδίστριας Κ .Γ. συνολικού πο
σού 200.000 δραχμών περίπου. 'Ομολογεί άκόμα ό Β .Π . ότι ό ’ίδιος κατέστρωσε τό
σχέδιον τής «έπιχειρήσεως» καί ένήργησαν τήν διάρρηξιν, ύπό τήν καθοδήγησίν
του, οί Α .Κ ., Α.Μ. καί Χ .Χ ., θαμώνες τοΰ μπάρ, όταν ή καλλιτέχνις έλλειπε στήν
έπαρχία. 'Ο Β .Π . άποκαλύπτει καί πολλές άλλες άξιόλογες λεπτομέρειες τής διαρρήξεως καί τοΰ όλου λαθρεμπορίου τών ναρκωτικών, ας τά άφήσωμε όμως αύτά
γιατί χρειάζονται πολλές σελίδες νά καταχωρηθοΰν καί ας προχωρήσωμε στο δεύ
τερο «σενάριο·».
*
* *
’Αρχίζει αυτό έκεΐ πού τελειώνει τό πρώτο. "Ενας άριθμός τηλεφώνου στο
μπλοκ ένός τοΰ «συνδικάτου» Περιστεριού, τοΰ συλληφθέντος Χ .Χ ., οδηγεί στήν
σύλληψη τοΰ Π .Κ ., έτών 20, άλλοτε δράστου ληστείας εις βάρος άλλοδαποΰ. Καί
ομολογεί ό Π.Κ. καί φωτίζει ένα άλλο σκοτέινό μυστήριο: ότι πριν δυόμισυ χρόνια,
πριν καλά-καλά κλείση τά δεκαοκτώ, ένήργησε εκείνη τήν μεγάλη διάρρηξη κεντρι
κού καταστήματος ήλεκτρικών ειδών καί άφήρεσε 270.000 δραχμές, τρανζίστορς
καί μερικά άναλόγια. Μέ καμάρι ό νεαρός αυτός ομολογεί άκόμα ότι έφοίτησε στήν
μεγάλη σχολή... διαρρηκτικής τοΰ Ν.Γ. ή Κάλλια, έτών 53, ύπ’ άριθ. 1 κακοποιού
καί ήδη φυλακισμένου άπό τοΰ 1961 γιά λαθρεμπόριον ναρκωτικών. Άπεφοίτησε
τής προτύπου αύτής σχολής μέ άριστα—βαθμός 10—καί τοΰ άνετέθη άπό τον σο
φόν καί πολυπράγμονα καθηγητήν ή διάρρηξις τοΰ καταστήματος ήλεκτρικών ει
δών. Καί έγένετο μέ «άξιοζήλευτον» τέχνην ή «δουλειά» ύπό τά όμματα τοΰ «τσι
λιαδόρου» γιά αυτήν τήν περίπτωσιν καθηγητοΰ, παρεδόθη μέ τυφλήν έμπιστοσύ-
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νην τδ χρηματόδεμα άπδ τον μαθητή στον διδάξαντα καί, εκείνος, κατά τα τίμια
συναλλακτικά ήθη των άνθρώπων του φυράματος του άνεκοίνωσε δτι μετρηθέντα τά
ποσά εύρέθησαν μόνον 60.000! Τοϋ είπε δμως του «παιδιού»: «Πάρε ένα χιλιάρι
κο τώρα. Και δποτε θέλεις νά μου ζητής. Είσαι μικρός άκόμα καί θά σου τά κλέ
ψουν δταν βαστάς πολλά μαζί σου...». Κάπως άνθρωπινώτερη σκέψη τδν έκαμε
άργότερα πάντως νά τοϋ άγοράση μιά μοτοσυκλέττα. Στη συνέχεια των ομολογιών
ό νεαρός Π.Κ. εϊπεν δτι ό μέγας διδάσκαλός του έγνώρισε στην φυλακή τον Χ .Χ .,
στον όποιον ώμίλησε γιά τό άριστα πού έλαβε στο μάθημα της διαρρηκτικής. Ά π ο φυλακισθείς λοιπόν ό Χ.Χ. έλαβε άπό τον καθηγητήν τον άριθμόν τηλεφώνου τοϋ
μαθητοΰ Π.Κ. καί, μαζί μέ τον συλληφθέντα επίσης «πειρατήν» Θ.Π. των 34 ετών,
συνέπηξαν άλλην σπείραν. ’Ά ρχισε έτσι καινούργια δράσις μέ διαρρήξεις στο κέντρον τών ’Αθηνών, στήν Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Π. Φάληρον, Νέαν Σμύρνην κ.λ.
κ.λ. ’Εδώ φαίνεται νά τελειώνη τό δεύτερο αύτό «σενάριο», μέ τήν προσθήκην δτι ό
φυλακισμένος Ν.Γ. έπαλήθευσε στούς άστυνομικούς πού τον έξήτασαν δλα δσα κα~
τέθεσεν ό μαθητής του. Καί εϊπεν έπί πλέον ό «καθηγητής» δτι άπό τις 270.000
πού τοϋ άπέφερε ή «έργασία» τοϋ άριστου μαθητοΰ του έδωσε 100.000 ύπό τύπον
δανείου στον Β .Π ., άρχηγόν τοϋ συρφετοΰ τοϋ Περιστεριού, πράγμα πού άποδεικνύει δτι τά δύο «σενάρια» πρέπει νά παρουσιασθοΰν ώς ένα. Ώ ς ένα πολύπλοκον καί
πολυπρόσωπον έργον τοϋ σκοτεινού μας υποκόσμου, πού δέν άποκλείεται νά μάς
άποκαλύψη κανένα άπίθανον τέλος δταν ή έρευνα όλοκληρωθή.
*
* *
ΕΞ ΙΣΟΥ συναρπαστικά μέ τά πρώτα—αν μάλιστα τά γεγονότα έδίδοντο μέ
εύρύ λογοτεχνικό μέτρο καί λεπτομέρειες καί δέν περιωρίζοντο άπό τήν άνάγκην
τοϋ χώρου στή ξηράν σχεδόν μορφήν τών σχολίων—είναι πολλά άπό τό πλήθος τών
μεγάλων πληγμάτων, πού αυτές τις ήμέρες κατέφερε ό άστυνομικός μόχθος κατά
τής σκληράς παρανομίας. Πρέπει νά τοποθετηθή στήν πρώτη θέση έκεΐνο τό πλή
γμα κατά τών έμπορων τοϋ πλέον φρικτοΰ καί βεβαίου θανάτου, τών λαθρεμπόρων
ναρκωτικών, πού ήλθε λίγες μόλις ήμέρες υστέρα άπό τό πρώτο τοϋ Περιστεριού.
Συστηματική καί άριστη παρακολούθησις τοϋ Κ.Κ. τών 40 ετών, γνωστοΰ λαθρέ
μπορου ναρκωτικών, άπεκάλυψεν δταν επέστη ή ώρα τής συλλήψεως καί σωματι
κής έρεύνης είκοσι μόνον γραμμάρια χασίς, πού έφερε επάνω του. Είχε διαπιστωθή
δμως δτι ενεργούσε τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών άπό τά δύο οπωροπωλεία του,
στον Περισσό καί τό Περιστέρι, δπου μαζί μέ τά φροΰτα έδιδε στούς άγοραστάς
καί τά «σκονάκια». Μεθοδική έρευνα τών άστυνομικών μας λοιπόν στήν κατοικία
του, στο Περιστέρι, άπεκάλυψεν ποσότητα 3 ,1 /2 κιλών χασίς σε 10 πλακίδια, καμουφλαρισμένα μέ κάθε επιμέλεια μέσα στο δοχείο τοϋ W .C . Μέ όλο του τό... δί
καιο ό καλός άνθρωπος προέβαλλε άντίσταση κατά τήν ώραν τής συλλήψεως καί
προσπάθησε νά διαφύγη, πλήν εις μάτην. Σέ θέσεις πού άρμόζουν πρέπει νά τοπο
θετηθούν δύο μεγάλα πλήγματα κατά τών έπιφανών τοϋ διαρρηκτικοΰ ύποκόσμου.
Τό πρώτο, κατεφέρθη μέ τήν σύλληψη τοϋ κομψευομένου «μπουκαδόρου» Σ.Μ. τών
26 έτών, «άρτι άποφυλακισθέντος» προ 1,1/2 μηνός καί δστερα άπό φυλάκισιν 2,1/2
ετών διά σωρείαν κλοπών καί διαρρήξεων. Κατώρθωσε ό άκάματος αυτός «άστήρ»
νά λεηλατήση 40 έπαύλεις τών προαστίων στο διάστημα τών 45 ήμερών. Καί οί
ήμέρες αύτές ήταν οί καλύτερες τής ζωής του, γεμάτες χλιδή καί πολυτέλεια, άφοΰ
μέ κάθε συγκέντρωση σεβαστού ποσού έπεβιβάζετο τουριστικών πλοίων καί έκαμνε
κρουαζιέρες στά νησιά τού Αιγαίου, πραγματοποιώντας μάλιστα γνωριμίες καί πε
ριπέτειες μέ θελκτικές τουρίστριες καθ’ δ γλωσσομαθής. Κρίμα πού ή κακή του
μοίρα τό θέλησε νά έλθη άντιμέτωπος κάποια νύκτα μέ άστυνομική περίπολο.
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

(Συνέχεια έχ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
ΚνΙδου.
Πάροδος τής όδοϋ Λιοσίων 108, κοντά στή πλατεία ’Αττικής.
'Η Κνίδος, άρχαία πόλις τής Καρίας, νοτιοδυτικά τής Μ. ’Ασίας, καί έδρα
τής έκεΐ δωρικής έξαπόλεως, ήταν σημαντική ναυτική δύναμις καί έθεωρεΐτο ώς
λατρευτικό κέντρο τής ’Αφροδίτης. Έ κ ε ΐ υπήρχε καί τό περιώνυμο άγαλμα, «Κνιδία
’Αφροδίτη», έργο τοϋ Πραξιτέλους. Κοντά στή Κνίδο κατεσκήνωσεν ό αύτοκράτωρ
τής Νίκαιας ’Ιωάννης Βοτάτσης, όταν τό 1233 έξεστράτευσε κατά του Καίσαρος
Λέοντος Γαβαλα,. χωροδεσπότου τής Ρόδου. ’Από έκεΐ ό Βοτάτσης άπέστειλεν
έναντίον τοϋ Γαβαλα τον άρχιστράτηγό του ’Ανδρόνικο Παλαιολόγο, ό όποιος δεν
ήμπόρεσε νά καταλάβη τήν πόλι τής Ρόδου.

Κ νω σοΰ.
Πάροδος τής όδοϋ Πατησίων 195, κοντά στή στάσι Καλλιφρονά.
'Η Κνωσός ή Κνωσσός, άρχαιοτάτη καί ένδοξοτάτη πόλις τής Κρήτης, κοντά
στο 'Ηράκλειο, θεωρείται μητρόπολις τοϋ παλαιοτάτου στήν Ευρώπη πολιτισμοΰ.
Τά θαυμαστά έρείπιά της άνεκαλύφθησαν άπό τις άνασκαφές πού διενήργησεν ό
"Αγγλος σέρ Άρθοΰρος Έ βανς, άπό τοϋ 1900.
'Η Κνωσός υπήρξε τό επιφανέστερο κέντρο τοϋ μινωικοΰ πολιτισμοΰ καί έδρα
ισχυρών βασιλέων, πού έξουσίαζον τις άλλες μινωϊκές πόλεις. Τό μυθολογούμενον
ώς ό «λαβύρινθος» τοϋ Μίνωος δαιδαλώδες καί έκτεταμένο ανάκτορο τής Κνωσοΰ,
άπετελεΐτο άπό 1200 περίπου διαμερίσματα καί βοηθητικούς χώρους καί είχε
τέσσαρες ή πέντε ορόφους. Γύρω άπό τό μινωικό άνάκτορο εύρίσκοντο πολλά καί
διάφορα άλλα οικοδομήματα, τά νεκροταφεία κλπ. Ή Κνωσός τήν έποχή εκείνη είχε
περί τις 100 χιλιάδες κατοίκους. Προ τής τελικής καταστροφής τοϋ άνακτόρου
(1400 π .Χ .), στή Κνωσό έκυριάρχει άχαϊκή δυναστεία. Τήν έποχή των ιστορι
κών χρόνων, ή Κνωσός άπώλεσε σιγά - σιγά τά πρωτεία. Τήν πτώσι της έπεσφράγισεν ή άνηλεής καταστροφή της υπό τών Ρωμαίων, τό 69 π.Χ . (Συνώνυμή
οδός ύπάρχει στήν Ά μφιθέα, στο ’Αμαρούσιο καί στο Περιστέρι).

Κοδράτου.
Πάροδος τής όδοϋ Θεοδώρου Δηληγιάννη 9, στή πλατεία Καραϊσκάκη (Θέα
τρο «Περοκέ»).

ί. Ράϊκου
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Ό Κοδράτος, άπολογητής, τού Β' μ. X. αίώνος, ήταν μαθητής καί διάδοχος
των ’Αποστόλων στην διάδοσι του χριστιανισμού. Έ ζη σ ε στην εποχή των αύτοκρατόρων Τραϊανού καί Άδριανοΰ. Τό 125 μ. X ., ευρισκόμενος στήν ’Αθήνα, άπηύθυνεν άπολογητίκήν επιστολήν στον Άδριανό, πού εΐχεν έπισκεφθή τήν πόλι, καί
έπέτυχε να προκαλέση διαταγή του αύτοκράτορος προς τον άνθύπατο τής ’Ασίας
Μινούκιον Φουϊδανόν, όπως μή φονεύεται κανένας «άνευ εγκλημάτων καί κατη
γορίας».

Κοδριγκτώνος Έδουάρδου.
’Αρχίζει άπό τό γήπεδο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου καί τελειώ
νει στήν οδόν Άχαρνών (πλατεία 'Αγίου Παντελεήμονος).
Ό σέρ Έδουάρδος Κόδριγκτων, ’Ά γγλος ναύαρχος (1770—-1851), μετέσχε
των τελευταίων, κατά θάλασσαν, επιχειρήσεων τού Ά γώ νος τού 1821. Τό 1827,
προκαλέσας τήν ναυμαχία τού Ναυαρίνου, μεταξύ τού αιγυπτιακού στόλου καί των
στόλων ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, έπέτυχε τήν καταστροφή τού πρώτου.

Κοδρικά Π αναγιώτου.
Πάροδος τής οδού Πρωτογένους 4, άπέναντι στή πλατεία Καραμάνου. ('Ο 
δός ’Αθήνας).
'Ο Παναγιώτης Κοδρικας, ’Αθηναίος λόγιος, είναι γνωστός για τον άγώνα
πού διεξήγαγε κατά τής γλωσσικής μεταρρυθμίσεως τού ’Αδαμάντιου Κοραή καί
υπέρ τής έπιστροφής στήν άρχαΐζουσα γλώσσα των Πατριαρχικών έγγράφων καί
τών ήγεμονικών χρυσοβούλλων τής έποχής του. Διετέλεσε καγκελλάριος τού ήγεμόνος τής Βλαχίας, γραμματεύς τής τουρκικής πρεσβείας στο Παρίσι (1801) καί
διερμηνεύς τού γαλλικού υπουργείου τών ’Εξωτερικών. Μάς είναι άγνωστο τό πότε
γεννήθηκε. Πέθανε στο Παρίσι τό 1827.

Κάδρου.
Πάροδος τής οδού Κυδαθηναίων, στον Ά γ ιο Σωτήρα τής Πλάκας.
'Ο Κόδρος, θρυλικός βασιληάς τών ’Αθηνών, ήταν γυιός τού Μελάνθου. "Οταν
περί τό 1068 π. X. αί Άθήναι έκινδύνευσαν άπό τούς έπιδραμόντας Δωριείς, ό Κό
δρος, έχοντας πληροφορηθή έν τώ μεταξύ τον Δελφικόν χρησμόν, σύμφωνα μέ τον
όποιον ή πόλις τών ’Αθηνών θά έσώζετο μόνον έάν έφονεύετο ό βασιληάς της, ένεδύθη ώς επαίτης καί προεκάλεσε τον φόνο του άπό Δωριείς στρατιώτες. ’Έ τσ ι
έσώθη ή πόλις τών ’Αθηνών.
Οί ’Αθηναίοι ΰστερα άπό τον θάνατο τού Κάδρου, κατήργησαν τον θεσμό
τής βασιλείας, μή άναγνωρίζοντες κανένα άξιο διάδοχο τού Κάδρου, καί έκτοτε
έξέλεγον τούς άρχοντές των. Πρώτος τέτοιος αιρετός ισόβιος άρχων έγινεν ό
πρωτότοκος γυιός τού Κάδρου, ό Μέδων. 'Ο Νηλεύς καί ό Άνδροκλος, άδελφοί
τού Μέδωνος, ώδήγησαν στις μικρασιατικές άκτές τούς άποίκους ’Ίωνες. (Συνώ
νυμη οδός υπάρχει σέ αρκετά προάστια τών ’Αθηνών).

Κοζάκη Τυπάλδου.
Πάροδος τής οδού Λιοσίων, μιά στάσι πριν τού τέρματος τών λεωφορείων
τής γραμμής «Τρεις Γέφυραι».
’Οφείλει τήν ονομασία στήν συνώνυμη οικογένεια τής Κεφαλληνίας, πού είναι
κλάδος τής μεγάλης οικογένειας τών Τυπάλδων τής Κεφαλληνίας, τής οποίας τά
μέλη : 1) ’Αγαθάγγελος (1771—1865), μητροπολίτης Κεφαλληνίας κλπ., 2) Γεώρ
γιος (1790—1867), συγγραφεύς καί γερουσιαστής καί 3 ) Γεώργιος (1835—1899,
γυιός τού προηγουμένου), βουλευτής, διπλωμάτης καί πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί
’Εθνολογικής 'Εταιρίας, προσέφερον σημαντικές υπηρεσίες στο ’Έθνος.

'Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους των ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς
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Κ ο ζά νη ς.
Πάροδος της όδοΰ Σπύρου Πάτση, στο τέρμα των λεωφορείων Βοτανικού.
Ή Κοζάνη, πόλις της δυτικής Μακεδονίας, είναι πρωτεύουσα ομωνύμου
νομού καί εύρίσκεται στούς πρόποδες άντερεισμάτων τοΰ όρους Βερμίου. 'Ιδρύθη,
μάλλον, κατά τον 14ον αιώνα καί την εποχή τής Τουρκοκρατίας ήταν τό μεγαλύ
τερο βιομηχανικό καί εμπορικό κέντρο τής Μακεδονίας. Τό 1665 Ιδρύθη εκεί περιώ
νυμη έλληνική σχολή. Σήμερα ή Κοζάνη έχει περί τούς 21.600 κατοίκους. 'Η πόλις
άπηλευθερώθη τον ’Οκτώβριο τοΰ 1912 καί ένεσωματώθη στην 'Ελλάδα μετά την
λήξι των Βαλκανικών πολέμων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στην Καλλιθέα).
Κ ο ίλη ς.
Πάροδος τής όδοΰ Τριών 'Ιεραρχών 165, κοντά στον "Αγιο Άνδρέα τών
Κάτω Πετραλώνων.
'Η Κοίλη ή Κοιλάς, ήταν ’Αττικός δήμος τής 'Ιπποθοωντίδος φυλής, ευρισκό
μενος κοντά στις δυτικές κλιτΰς τής Πνυκός. 'Ο δήμος αυτός τών αρχαίων ’Αθη
νών οφείλει την ονομασία του στήν βαθουλωτή θέσί πού εύρίσκετο κοντά, δηλαδή
στήν σημερινή εκκλησία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Λουμπαρδιάρη. ’Από εκεί
διήρχετο ή συνώνυμη Κοίλη οδός, έκατέρωθεν τής οποίας καί προ τών Μελιτίδων
πυλών εύρίσκοντο, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τοΰ 'Ηροδότου, τά «Κιμώνεια μνή
ματα», καθώς καί ό τάφος τοΰ Θουκυδίδου. ’Ίχνη τής όδοΰ αυτής διακρίνονται
άκόμη σέ μερικά σημεία τής περιοχής.
Κ οιμήσεω ς Θ εοτόκου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Δαμάρεως καί τελειώνει στήν έκκλησία «Κοίμησις τής
Θεοτόκου» τής Καισαριανής.
Ώνομάσθη έτσι επειδή οδηγεί στήν συνώνυμη εκκλησία. (Συνώνυμη οδός
υπάρχει καί σέ προάστια τών ’Αθηνών).
Κ όκκερελ Κ αρόλου - Ρ οβέρ του.
Πάροδος τής όδοΰ Πάρνηθος 47, κοντά στον άγιο Θωμά τής "Ανω Κυψέλης.
'Ο Κάρολος-Ροβέρτος Κόκκερελ (1788—1863), "Αγγλος άρχαιολόγος καί
άρχιτέκτων, έπισκεφθείς τήν Ελλάδα άνέσκαψε πολλές περιοχές της καί άνεκάλυψε πολλά μνημεία τής άρχαιότητος.
Κ οκκινάκη Κ ω ν σ τ α ντ ίν ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Ερρίκου Σλήμαν 49, δύο στάσεις μετά τον άγιο ’Ελευθέ
ριο Άχαρνών.
Ν
'Ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, ποιητής, συγγραφεύς καί δημοσιογράφος,
γεννήθηκε στή Χίο τό 1781 καί πέθανε στήν Αίγινα, άπό πνευματική υπερκόπωσή
τό 1831. Τό 1816, εύρισκόμενος στή Βιέννη καί πιεζόμενος άπό τον φίλο καί συμ
πολίτη του ’Αδαμάντιο Κοραή, άνέλαβε, μαζί μέ τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, τήν
έπανέκδοσι τοΰ «Λογίου Έρμοΰ». Τό 1821 συνελήφθη ύπό τών αυστριακών άρχών
καί έφυλακίσθη, μαζί μέ άλλους "Ελληνες, μέχρι τό 1825, ώς συνεργός στο κίνημα
τής έπαναστάσεως τοΰ 1821. Μετά τήν άπόλυσί του ήλθε στήν 'Ελλάδα καί συνέ
ταξε τά πρώτα διδακτικά άναγνώσματα τών σχολείων.
Κ όκκινη Μ ιχα ή λ.
Πάροδος τής όδοΰ Κωνσταντίνου Νέρη, στήν αρχή τής όδοΰ Βουλιαγμένης.
'Ο Μιχαήλ Κόκκινης, μηχανικός άπό τήν Χίο, διεκρίθη στήν έπανάστασι
τοΰ 1821. Συμμετέσχε στήν άμυνα τοΰ Μεσολογγίου καί σ’ αυτόν οφείλεται ή άνέγερσις τών οχυρωματικών έργων τής πόλεως. Κατά τήν έξοδον, ακολουθώντας τήν
φάλαγγα τοΰ Νότη Μπότσαρη, έφονεύθη (1826).
(Συνεχίζεται)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΥΓΕΙ ΑΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΠΟΛΕΩΝ
Μ Η Ν Ο Σ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 1963

Α) Κατά μήνα ’Ιούλιον έ.έ. καί άπο 1-31 εις ’Αθήνας—Πειραιά—Πάτρας
καί Κέρκυραν:
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οίκοι
975
2.
»
εις Ιατρεία
»
»
»
2.181
3 . Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογήςτων
177
4 . Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια .................................................
37 νέα
5 . Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία του Ν .Α .Π . καί τοϋ
Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών—Πειραιώς ............................. 4.763
"Ητοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω . . . 8 .1 3 3
6 . Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.115 συνταγαί.
7 . Έχορηγήθησαν είς 3 μέλη ορθοπεδικά είδη άξίας 1.060 δραχμών.

Μέλη
»
»
»
»
»

Ά π ο οικονομικής πλευράς ό μην ’Ιούνιος 1963 έχει ώς εξής :
"Εσοδα τ α κ τ ι κ ά
Δραχμαί
"Ε σ ο δ α έκ συμμετοχής Δημοσίου
»
Σύνολον εσόδων
"Εξοδα

400.000
741.028
1 .1 4 1 .0 2 8
988.816,60

Β ) "Εστω γνωστόν, δτι αί έντολαί προς ιατρούς δεν συμπληροϋνται είς την
όπισθίαν αυτών οψιν ύπο τών ύποχρέων προς τοϋτο προστατών έν ένεργεία άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τοιούτων μέ αποτέλεσμα
νά μή δύνανται νά έξυπηρετώνται οί ύποβάλλοντες ταύτας είς τον Κλάδον 'Υγείας
ιατροί. ’Επειδή ή τοιαύτη παράλειψις τών ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, δημιουρ
γ ε ί άφ’ ένος μέν δυσφορίαν είς τούς κ.κ. ιατρούς, άφ’ ετέρου δέ ύπηρεσιακήν άνωμαλίαν, παρακαλοΰνται άπαντες οί προς τοϋτο ύπόχρεοι, δπως, πριν ή παραδώσωσι
τάς έντολάς είς τούς ιατρούς, συμπληρώσι καί ύπογράφωσι ταύτας δεόντως, ίνα
άποφεύγηται ή διά τήν αιτίαν ταύτην πρόσκλησις τούτων είς τά γραφεία τοϋ Κλά
δου 'Υγείας καί άσκοπος άπασχόλησις τής υπηρεσίας τοϋ Ταμείου.
Ό ’Αρχηγός
ώς Πρόεδρος τον Κλάδου ' Υγείας
Θ. Ν. Ρ Α Κ ΙΝ Τ Ζ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΩΣΤΗΣ Π Α Α Α Μ Α Σ
Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Τ Ω Ν Ε Θ Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ξ Ο ΡΜ Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι
Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ Ρ Ο Ν Ω Ν Α Π Ο ΤΟ Θ Α Ν Α Τ Ο Τ Ο Υ
----------------------

'Χπό Ύπαστυνόμου A’ χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ

-----------------------

(Συνέχεια άπ4 τό προηγούμενο )

Πλησιάζει τό τέλος όσων ή επική «Φλογέρα τοϋ Βασιλιά» είχε να διαλαλήσει στήν Ελλάδα τής χαραυγής του εικοστού αιώνα διά «στόματος και χειρός
Κ. Παλαμά», του γίγαντα αύτοϋ όραματιστοΰ τής Μεγάλης Νέας Ελλάδος. ’Αλ
λοίμονο στον Ελληνισμό έάν δεν άκουγε τό σάλπισμα τής φλογέρας καί δεν
έπραγματοποιοϋσε τις μεγάλες έθνικές έξορμήσεις. "Ομως άπομένει ό επίλογος
των σαλπισμάτων τής κατακόκκινης άπό πίστη καί άγανάκτηση φλογέρας, τά
τελευταία βραχνά λόγια άπό τό θαμπωμένο στο σούρουπο μοναστήρι τοϋ 'Αγίου
Ίωάννου. Μέ τά λόγια αυτά κλείνει καί ό ε ν δ έ κ α τ ο ς Λόγος τής ηρωικής συμ
φωνίας τοϋ ποιητοΰ :
Ε ίπα: Ρωμέϊκο όπου φυσά κι’ δπου παλαίβει Ελλάδα,
κι’ δπου σταυρώνεται φυλή κι’ δπου εΐν’ ορμή στο Γένος
σέ γενεές γενεών, παντοΰ, σ’ αιώνες αιώνων πάντα.
Στο σπάραγμα, στον ξεπεσμό, στο χάραμα, στή νύχτα,
Ρωμέϊκο, κι’ δπου θά βαστάς, Ελλάδα, δπου θά ρεύης,
εΐτε σέ μιά τετράπλατη γή Πολιτεία, πού κόσμος
άπό στεριές καί θάλασσες, λαούς καί τόπους είναι,
εΐτε στοΰ σκλάβου τό κλουβί, σέ χαμοκέλλα Χώρα,
καί μέσ’ στά χρυσοτρίκλινα, καί στήν μονιά τοϋ λύκου,
καί σέ βυζαντινά θρονιά καί σέ άττικά συντρίμμια,
καί μέ πορφύρα βασιλιά, καί μέ φλοκάτα κλέφτη,
δπου εΐν’ άντίσταση, σταυρός, άγρύπνια, σπαθί, δρόμος,
θά εΐμ’ έγώ, πνέμα, εγώ ψυχή, θά πνέω, θά ζωντανεύω.
Σκέλεθρο, καί θά τραγουδώ μέ τό επικό τραγούδι,
άνάβρα άπό τό στόμα μου ξένης φλογέρας, πάντα,
βαλμένης γιά περίγελο, πού, άλλάζοντας, θά κάνη,
τοϋ ξένου τό περίγελο λειτουργικό τροπάρι.
Μαρμαρωμένος βασιλιάς, καί θά ξυπνώ- άπ’ τό μνήμα
τό μυστικό καί τό άβρετο πόύ θά μέ κλιή, θά βγαίνω,
καί τή χτιστή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας, θά τρέχω,
καί καλιφάδων νικητής καί τσάρων κυνηγάρης,
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά θά παίρνω τήν άνάσα.
'Ο δ ω δ έ κ α τ ο ς Λόγος μάς φέρνει πάλι στον πρώτο, στο τέλος τής παραδόσεως καί στό σημείο πού οί άξιωματικοί τοϋ αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου στέκονται εμβρόντητοι μπροστά στή μαγεμένη «Φλογέρα τοϋ Βασιλιά».
"Ακόυσαν τόσα καί τόσα καί δέν πιστεύουν στ’ αυτιά τους. Τώρα ή φλογέρα έχει
σωπάσει καί βαρειά σιωπή πλανιέται στό μοναστήρι :
Σιωπή. Σωμένο τό τραγούδι. 'Ολοτρύγυρα ή πλάση
στό χάλασμα, στή λαγκαδιά, στή ρεματιά, στον κάμπο,
σά νά τήν ξάφνιασε ή πλατειά πολύβοη άρμονία,
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όραμα, λάλημα, δαρμός ματιών, αυτιών, ή πλάση
πέφτει για ν’ άποκοιμηθή στής σιωπής τον κόρφο,
παιδούλα, εύκολοτρόμαχτη στην άγκαλιά της μάννας.
Τό έρειπωμένο μοναστήρι προβάλει στο φώς της αυγής και ή φραγκοκρατούμενη Πόλη έτοιμάζεται γιά γιορτή μεγάλη. Έ φθασε καί στον αύτοκράτορα τό μήνυμα
πώ ς βρέθηκε τό λείψανο τοϋ Βουλγαροκτόνου, μέ περιπαίχτρα φλογέρα στο στόμα
τοϋ ήρωα. Κι’ ό αύτοκράτορας πορεύεται μέ την άκολουθία του προς τό μοναστήρι,
ενώ έξω άπό τά τείχη, στο μοναστήρι τό ερειπωμένο, έχουν συγκεντρωθεί οΐ πολιορκηταί καί ετοιμάζονται γιά την υποδοχή. Σχηματίζεται μεγάλη πομπή γιά τό
«ξόδι» τοϋ σκελετού, μέ βασιλικές τιμές πού τοϋ άξίζουν:
........... Κα νά ! Καί νά ή πομπή καί μπαίνει
στο χάλασμα. Πάντ’ ανοιχτός ό τάφος, προς τον τοίχο
πάντα καί ορθό τό σκέλεθρο. Στο στόμα του ή φλογέρα
πάντα. Τά χέρια, βασιλιά, προς τό λείψανο άπλώνεις.
'Απλώνει τά χέρια ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, γεμάτος άπό ευγνωμοσύνη προς
τον ένδοξο πρόγονό του, τον Βουλγαροκτόνο, γιά νά δώσει βασιλική λαμπρότητα
στήν έκφορά τοϋ σκελετού σέ άλλο μνήμα. "Ομως:
Τοϋ κάκου. Μόλις τάγγιξαν τά χέρια σου, στο χώμα
τό λείψανο1σωριάζεται, χώμα. Σέ κείνο άπάνου
βουβή ή Φλογέρα ή μουσική, γιά πέταμα κ α λά μ ι........
Δέν ήταν ικανά τά χέρια τοϋ αύτοκράτορα τής παρακμής νά άγγίσουν τον
αύτοκράτορα τής δόξης, είναι τό Παλαμικό νόημα τών τελευταίων στίχων τοϋ έπους.
Γι’ αότό, τό ιερό λείψανο σωριάστηκε σέ χώμα μόλις τό άγγιξε, λύθηκαν τά μάγια
καί ή «φλογέρα» έπεσε βουβό καλάμι ... Θά περιμένουν άπό τότε, λείψανο καί Φλο
γέρα, τον άξιο ήγέτη, τον άναγεννημένο Ελληνισμό, πού θά πάρουν τό όνειρο καί
θά τό ξαναστήσουν. Καί ή στιγμή αυτή ήρθε στήν αρχή τοϋ εΐκοστοϋ αιώνα, τότε πού
τό Γένος ξανάδραξε τό όραμα καί έπραγματοποίησε τήν μεγάλη έξόρμηση γιά τά
πεπρωμένα τοϋ Έθνους. Τότε, πού ύστερα άπό φοβερές άνόδους καί πτώσεις έσήμανε ή ώρα τών έθνικών μας διεκδικήσεων άπό Θεσσαλίας μέχρι Μακεδονίας καί
’Ηπείρου καί Θράκης, μέ άποκορύφωμα τό έπος καί τήν ήττα τής Μικρασίας...
Αύτή είναι ή μοίρα τοϋ Ελληνισμού, τό συμπέρασμα πού βγαίνει άπό τά ομη
ρικά έπη μέχρι τής Παλαμικής ’Ιδέας τής «Φλογέρας τοϋ Βασιλιά». Οί τάφοι κλεί
νουν τήν ’Ανάσταση, τά χάσματα τοϋ σεισμού πληρώνονται άπό άνθη, τό πέσιμο
διαδέχεται τό άνέβασμα προς δυσθεώρητα ύψη όσο βαθύ κι’ αν εϊγαι. Φτάνει νά άκούσουν οί "Ελληνες τήν πραγματική φωνή τών σοφών καί μεγάλων όραματιστών τοϋ
Γένους, τά σαλπίσματα τών ήρώων πού προβάλλουν άπό τούς στίχους τοϋ εθνικού
μας τροβαδούρου Κωστή Παλαμά. Καί αυτά τά σαλπίσματα μέ θαυμαστή συνέχεια
δ,τι τοϋ ελληνικού, καί προ πάντων στή μεγάλη συνέχεια τοϋ άλλου έθνικοΰ μας
βάρδου, τοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ.
(Συνεχίζεται)

Ηλίας

Διακουμής

Τήν 30ήν παρελθόντος μηνός άπεβίωσεν εις τό νοσοκομείο-; «Ευαγγελισμός»,
συνεπεία λευχαιμίας, ό προϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών καί Λεσχών
τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ’Αστυνόμος Α! ’Ηλίας Διακουμής. 'Η νεκρώσιμος άκολουθία έψάλη εις τον μητροπολιτικόν ναόν τών ’Αθηνών,
χοροστατοϋντος τοΰ επισκόπου Ά χ α ία ς κ. Παντελεήμονος καί παρισταμένων τοϋ
'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών κ. Δασκαλοπούλου, τοϋ τ. Ύπουργοΰ κ. Βρανοπούλου,
τοΰ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, τοΰ Έπιθεωρητοΰ ταύτης καί Διευθυντοΰ τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών, τοΰ Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, απάντων σχεδόν
τών ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' καί Β' τάξεως ’Αθηνών καί Πειραιώς, πολ
λών συναδέλφων τοΰ άποβιώσαντος, άντιπροσωπειών αστυνομικών έκ διαφόρων υ
πηρεσιών, φίλων, συγγενών, άντιπροσώπων τοΰ τύπου καί
εκλεκτής μερίδος τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.
Τον είς Κύριον έκδημήσαντα ’Αστυνόμον άπεχαιρέτησαν δι’ ολίγων ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Νικ. Τσαλτάκης, όστις καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, καί ή κυρία Ζαναντρίς, έθνική
ποιήτρια. ’Εκ μέρους τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών καί
Λεσχών τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ τοΰ άποβιώσαντος
ό 'Υπαστυνόμος Α ' κ. ’Ιωάννης Πιέρρος. Τό Ά ρχηγεΐον
’Αστυνομίας Πόλεων, τιμών καί γεραϊρον τήν μνήμην
τοΰ έκλεκτοΰ στελέχους τοΰ Άστυνομικοΰ Σώματος, κατέθεσεν επίσης βαρύτιμον στέφανον.
Ό ’Ηλίας Διακουμής, ό άριστος άστυνομικός καί έξαίρετος άνθρωπος, άπέ■θανεν. Άπεχώρησε τοΰ πρόσκαιρου τούτου κόσμου τοσοΰτον συντόμως καί αίφνιδίως. Τό κενόν δυσαναπλήρωτον. Ή άπώλεια λίαν αισθητή. 'Η λύπη άπέραντος.
Βαρύτατον τό πλήγμα διά τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής όποιας ό άποθανών υπήρξε πιστός καί έξαίρετος υπηρέτης. Κλαίομεν τον νεκρόν καί αισθήμα
τα βαθυτάτης συγκινήσεως κατέχουν τήν ψυχήν μας. 'Ο εύσταλής καί έπιβλητικώτατος ’Αστυνόμος άπήλθεν εις τάς αιωνίους μονάς. Άπέθανε κατά τό διάστημα
τής πλέον γονίμου δραστηριότητός του.
'Ο ’Ηλίας Διακουμής, έγεννήθη εις τον Κυνηγόν Μεσσηνίας τό 1909. Είς τήν
’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τό 1933, φοιτητής ών τής Μαθηματικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Άργότερον κατέστη πτυχιοΰχος τής Νομικής Σ χο
λής. Τον Νοέμβριον τοΰ 1940 προήχθη είς Άρχιφύλακα, τό 1943, κατόπιν εύδοκίμου φοιτήσεως είς τήν σχολήν 'Υπαστυνόμων, είς 'Υπαστυνόμον Β ', τό 1946 είς
Ύπαστυνόμον Α ', τό 1952 είς ’Αστυνόμον Β' καί τό 1959 είς ’Αστυνόμον Α '. ’Από
τής κατατάξεώς του μέχρι καί τοΰ θανάτου του ύπηρέτησεν είς διαφόρους άστυνομικάς υπηρεσίας, κυρίως τής ’Ασφαλείας.’Ακέραιος χαρακτήρ, σεμνός, έχέμυθος,
διεκρίνετο διά τήν έξαιρετικήν έπαγγελματικήν ικανότητα καί έγκυκλοπαιδικήν
μόρφωσιν. Ό ξυτάτης άντιλήψεως, ευθυκρισίας, καί εύστροφίας πνεύματος, άνέπτυσσεν έξαιρετικήνν πρωτοβουλίαν, έργατικότητα, άποφασιστικότητα καί έκτα
κτον δραστηριότητα. Έχειρίζετο μέ διακρίνουσαν έπιμέλειαν πάσαν ύπόθεσιν, ήτις τώ άνετίθετο.
Τά πολύμορφα καί έξαιρετικά προσόντα κατέτασσον αυτόν μεταξύ τών αρί
στων αξιωματικών, τούτου δ’ ένεκα έξετιμάτο ιδιαιτέρως υπό προϊσταμένων καί
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υφισταμένων. Αί κατά καιρούς άπονεμηθεϊσαι αΰτώ ύλικαί καί ήθικαί άμοιβαί, τα
μετάλλια καί τά παράσημα ώς καί αί περιοδικαί προτάσεις των καθ’ ιεραρχίαν
προϊσταμένων του, μαρτυρούν περί της προσωπικότητος του άποθανόντος ’Αστυνόμου.
Ό Ή λίας Διακουμής άπέθανε. Μάταια θά τον άναζητώμεν εις το γραφεϊον
του τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Ά πήλθε γενναίως, ύποκύψας εις τήν έπάρατον νόσον.
Εΰχόμεθα δπως ό "Υψιστος άναπαύση τήν ψυχήν του καί χαρίση εις τούς οικείους
του τήν έξ ύψους παρηγοριάν. "Ας είναι έλαφρόν το χώμα τής άττικής γής το ό
ποιον έσκέπασε τον πεφιλημένον νεκρόν μας.
Αίω νία σου ή μνήμη άλησμόνητε Α σ τυ νό μ ε!

Χρίστος

Κουτός

Τήν ΙΟην τρέχοντος μηνός άπεβίωσεν αίφνιδίως εις Καμένα Βούρλα, ένθα εί
χε μεταβή προς λουτροθεραπείαν, ό Διοικητής τού Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως
Πειραιώς, ’Αστυνόμος Α ' Χρίστος Κουτας. Βάσκανος μοίρα έστέρησε το ’Αστυνο
μικόν Σώμα καί ενός είσέτι έξαιρέτου ύπαλλήλου. Μετά τήν άπώλειαν τού ’Αστυ
νόμου Α ' Ή λία Διακουμή, ό θάνατος τού Χρίστου
Κουτά έλύπησε βαθύτατα τον άστυνομικον κόσμον, διότι
ό άποθανών, χάρις εις τήν προσωπικότητά του, έχαιρεν
έξαιρετικής έκτιμήσεως μεταξύ προϊσταμένων καί υφι
σταμένων.
Ό Χρίστος Κουτας έγεννήθη εις το Ζέλιον τής Λοκρίδος τό 1907 καί κατετάγη εις τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων τό 1929. Τό 1935 προήχθη εις Άρχιφύλακα, τό
1943 εις 'Υπαστυνόμον Β ', κατόπιν εύδοκίμου φοιτήσεως εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων, τό 1946 εις
'Υπαστυνόμον Α ', τό 1952 εις ’Αστυνόμον Β' καί τον
’Ιανουάριον τού 1962 εις ’Αστυνόμον Α '.
'Υπηρέτησε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εις δια
φόρους άστυνομικάς ύπηρεσίας, έπιδείξας πίστιν καί άφοσίωσιν προς τό καθήκον. Διεκρίνετο διά τήν εξαιρετικήν
του πρωτοβουλίαν, τό κύρος καί τήν έπιβολήν του. Έ ργατικώτατος, τίμιος, ήθικός, άξιοπρεπής μέ άρίστην διοικητικήν ικανότητα καί λίαν ικα
νοποιητικήν επαγγελματικήν κατάρτισιν, άφηνεν εις πάντας τάς καλυτέρας εντυπώ
σεις. 'Υπηρετών είς Κέντρον ’Αλλοδαπών έπί άρκετόν διάστημα, έχειρίσθη κατ’ έπανάληψιν θέματα παροχής πληροφοριών μετ’ έμπειρίας καί ΐδιαζούσης δεξιοτεχνίας,
τούτου δ’ ένεκα έπηνέθη πλειστάκις.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τό έσπέρας τής 11/8/63 έκ τού ιερού ναού τού
'Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, παρηκολούθησαν πλεϊστοι άστυνομικοί, άντιπροσωπεία τού ’Αστυνομικού Σώματος καί άρκετά μέλη τής ’Αστυνομικής καί Πειραΐκής Κοινωνίας. Τον νεκρόν άπεχαιρέτησε δι’ ολίγων ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Χρίστος
Γεωργίου, δστις καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
Πειραιώς.
Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους τού θανόντος, ευχόμενοι είς αυτούς τήν
έξ ύψους παρηγοριάν. 'Ο Θεός ας άναπαύση τήν ψυχήν τού σεβαστού ’Αστυνόμου
έν σκηναΐς δικαίων καί ή μνήμη του ας είναι α ίω ν ία !
/. Ρ Α Ί Κ Ο Σ

Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ «X»

Π ο λ λ έ ς σελίδες των «’Αστυνομικών Χρονικών» ομιλούν για μερικές άπό τις (αλ
λεπάλληλες εκείνες άστυνομικές επιτυχίες τών τελευταίων ημερών στην πρωτεύου
σα καί στον τομέα της «σκληρής» λεγομένης παρανομίας. Θά δώσω λοιπόν εδώ το
προβάδισμα στην Πάτρα, άπό τήν οποία μάς ήλθαν ένδιαφέροντα γεγονότα καί κα
ταστάσεις αυτόν τον καιρό. 'Ένα άπό τα πλέον ένδιαφέροντα περιστατικά δείχνει
δτι ή κακοτυχία πού μαστίζει τον έγκληματικό υπόκοσμο τής άχαϊκής πρωτευούσης—έγραψα σέ άλλα «Εικοσιτετράωρα» για τον σκληρό κατατρεγμό της μοίρας
μερικών «τρομερών» συμμοριών εκεί—συνεχίζεται άμείωτη μέχρι σήμερα. Συνέ
πηξαν, λέει, οί «φοβεροί κακούργοι» πλήν ομοφυλόφιλοι Α.Α. τών 18 ετών, Ν.Σ.
τών 17 καί Ε .Σ. τών 17 επίσης ετών, τήν διάδοχον τού «Κοκκινόχρωμα», για ό
σους την ενθυμούνται, συμμορίαν «Εγκέφαλος». Μέ παρελθόν καί πολλά όνειρα
οί φερέλπιδες αυτοί νεαροί όραματίσθηκαν να γίνουν τώρα μέ τον «’Εγκέφαλο» καταστηματάρχαι άνταλλακτικών αυτοκινήτων καί ιδίως μοτοσακό καί ποδηλάτων.
Δ ι’ δ καί προμηθευθέντες τρυπάνια, λοστούς καί άλλα άπαραίτητα της ύψηλής διαρρηκτικής εργαλεία, έπεχείρησαν να άνοίξουν τό χρηματοκιβώτιον έργοστασίου α
μαξωμάτων, πλήν όμως δέν τό κατώρθωσαν καί έφυγαν περίλυποι. "Αν τό κατώρθωναν, υπήρχαν στο χρηματοκιβώτιον 80.000 δραχμές. Δεύτερη έξόρμησις τούς
έπέτρεψε νά άνοίξουν εργοστάσιου αύτοκινήτων διά τής μεθόδου τού Δουρείου ίπ 
που: Έκρύβη ό Α.Α. άπό τήν ημέρα κάτω άπό ένα λεωφορείο καί τήν νύκτα άνοι-’
ξε τήν πόρτα στούς συνενόχους του. ’Ά τυχοι όμως καί έδώ, γιατί άφοΰ διέρρηξαν
ολα τα συρτάρια δέν βρήκαν τίποτα νά κλέψουν. Τρίτη έξόρμησις έγένετο προς τήν
κατεύθυνσιν ληστείας, μέ υποψήφιον θύμα τον λογιστήν τού έργοστασίου αύτοκινήτων ό όποιος έφευγε κάθε βράδυ μέ πολλά χρήματα τού ταμείου. Έ δ ώ όμως ή
«κακοτυχία» έσάρκασε όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί ό λογιστής έφυγε τήν πρώτην νύ
κτα τής σχεδιαζομένης ληστείας μέ τον ιδιοκτήτη τού έργοστασίου, τήν επομένη
δέ, μόλις θά έξορμοΰσαν οί τρεις τού «’Εγκεφάλου», φάνηκε ό φύλακας τού εργο
στασίου, άκουσε περίεργο θόρυβο καί τούς κυνήγησε. 'Η τετάρτη καί τελευταία
τους ενέργεια ήταν στήν εκκλησία, τήν εορτή τής Α γία ς Παρασκευής : Πήγαν νά
προσκυνήσουν, οί εύσεβεϊς καί νά δεηθοΰν υπέρ τής καταπαύσεως τού κατατρεγμού
των, ρίχνοντας μάλιστα δραχμή στον δίσκο καί... παίρνοντας ρέστα άπό δεκάδρα
χμο ! Ευτυχώς πού ή ’Αστυνομία τούς είχε εντοπίσει μέ τά χαρακτηριστικά πού
έδωσεν ό φύλακας τού έργοστασίου καί δέν άργησε νά τούς συλλάβη.
*%
να άλλο άπό τά άξιόλογα περιστατικά τών Πατρών τελευταίως, είναι έκεΐνο
πού νυκτερινή έφοδος τών άστυνομικών άπεκάλυψε στον ραδιοφωνικό σταθμό.
Έξηφανίζοντο τά χρήματα πού άφηναν οί υπάλληλοι τού σταθμού στά συρτάρια
κατά τρόπον μυστηριώδη, δι’ δ καί καιροφυλακτούντες συνάδελφοι εισέβαλαν
στον σταθμό τήν κατάλληλη ώρα τού μεσονυκτίου περίπου. Βρέθηκαν τότε προ
συνταρακτικού θεάματος, άφοΰ δύο άνδρες μέ περιβολήν έκείνην τού Ά δά μ έχόρευαν μέ «μουσικήν δωματίου» στήν μία αίθουσα καί τρίτος άδαμιαΐος στήν παρά-
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πλευρη αίθουσα έρευνοϋσε τά γραφεία, άνοίγοντας τά συρτάρια μέ ορμαθόν άντικλείδων πού διέθετε. Έπρόκειτο διά τον άνώμαλον υπάλληλον του ραδιοσταθμού
Κ .Π . των 24 ετών καί τούς επίσης ανωμάλους μαθητάς νυκτερινής σχολής Γ.Μ.
καί Α.Τ. των 18 ετών. 'Ο πρώτος έκαλοΰσε τούς δύο έφήβους την νύκτα προς «άλληλοψυχαγωγίαν», δταν δέ 6 ένας νεαρός «εύρίσκετο» μαζί του ό άλλος άνοιγε τά
συρτάρια καί έπραγματοποιοϋσε τις κλοπές.
*
* *
Ηα καλή νοικοκυρά στο Γαλάτσι, πού έδωσε πίστη στο «νά σέ ποϋμε το μοί
ρα σου» δύο άθιγγανίδων, είδε κατόπιν εορτής νά έχουν κάμει φτερά πολλά άπο τά
«προικιά της». Μιά άγαθή γερόντισσα στην Νέα Σμύρνη, γιά τον ίδιο λόγο είδε δταν
άπεχώρησαν οί τρεις άθιγγανίδες δτι άπο το κομπόδεμα πού έφύλασσε στά έσώρρουχά της είχαν πετάξει μυστηριωδώς τρεις χιλιάδες. "Αρχισε τις κραυγές καί οί
τσιγγάνες φεύγοντας έρριξαν τις δύο χιλιάδες στην αύλή της. Μία νεαρά φοιτήτρια,
παρά τήν μόρφωσή της κατέφυγε στην «καφετζοϋ» της συνοικίας της καί κατέ
βαλε σέ τρεις διαδοχικές επισκέψεις άνά 300, 500 καί 1.000 δραχμές, γιά νά λυ
θούν τά «μάγια» τής ερωτικής άντιπάλου καί νά έπιστρέψη σ’ αύτήν ό άπιστος άγαπημένος. Στή συνέχεια κατέφυγε σ’ έμάς βεβαίως γιατί «’Εκείνος» μέν δέν... έπέστρεψε, ή «καφετζοϋ» δέ τής πήρε καί τά κοσμήματά της κατά τήν τετάρτη επί
σκεψη. "Ενας νεαρός εργάτης, παρά τά διατυμπανιζόμενα διά τού τύπου, έπλήρωσε οκτακόσιες δραχμές γιά νά πάρη φιαλίδιον διεγερτικού Παρισίων «νέου τύπου»,
πλήν κοινοτάτου έλαίου Άμφίσσης. Δύο οικογένειες τού Πειραιώς προκατέβαλαν
ώρισμένα ποσά σέ «άξιοπρεπή κύριον», πού είχε τά «μέσα» στο ύπουργεϊον Πρό
νοιας νά τούς προμηθεύση παραχωρητήρια κρατικών οικοπέδων. Καί ό «άξιοπρεπής κύριος» είδαν μέ τήν άστυνομικήν ενέργειαν δτι είναι ό άπατεών καί πλαστογράφος Γ.Κ. τών 35 έτών. Έ να ς λογιστής στήν λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας δέν
έχασε τήν εύκαιρία (λογιστική καί αύτή) νά κάμη ατομικήν «εισαγωγήν» τριών
τεμαχίων «άγγλικοΰ» υφάσματος καί «εξαγωγήν» 4.200 δραχμών. Κατέφυγε σέ
μάς βεβαίως αμέσως διότι ύπήρξεν ένα άπο τά τόσα θύματα τών «κουστουμάδων»,
δπως λ.χ. κι’ εκείνοι οί δύο νεαροί στον Πειραιά πού άγόρασαν άπο «"Αγγλον» καί
τον «διερμηνέα» του εύτελέστατον ύφασμα στήν τιμήν τών 150 δολλαρίων. "Εως
εδώ, τά άντιπροσωπευτικά αυτά θύματα τής άπάτης κατά τον τελευταίο καιρό άποτελούν τον κύκλο τών εγκληματικά άφελών, πού δπως έτόνισε ένας χρονογράφος
πρέπει νά... θεσπισθή νόμος έπιβάλλων καί σ’ αύτούς άνάλογον τιμωρίαν γιά τήν
«χαζομάρα» των. Τον κύκλον τών δυστυχών δμως υπάρξεων άποτελοϋν πολλά άλλα
θύματα τών άπατεώνων, άντιπροσωπευτικον τών οποίων παίρνω εκείνο το θύμα
ενός «Παναγή» πατρος πέντε τέκνων: Άπέσπασεν ό έγγαμος αύτος Ε.Χ. τών 51
έτών 10.000 περίπου άπο πτωχή εργάτρια τού Πειραιώς μέ τήν ύπόσχεσιν νά τήν
νυμφευθή. Καί έξηφανίσθη βεβαίως, γιά νά καταφύγη το θύμα σ’ έμάς καί ν’ άποκαλυφθή μία άκόμη άπο τις τόσες περιπτώσεις «άπάτης διά τής ύποσχέσεως
γάμου».
*
* *
•Ε#ργα καί ήμέραι άντιπροσωπευτικών τύπων τής παρανομίας καί έπακόλουθα
ώρισμένων καταστάσεων: Ά σπάζεται καί θωπεύει προκλητικώς έντος λεωφορείου
ό 17ετής Ν .Σ. τήν ήλικιωμένην φίλην του. ’Εξοργίζονται οί έπιβάται καί άπειλεΐται μέ κακοποίησιν ό έρωτύλος νέος, οπότε έπεμβαίνει άστυφύλαξ πού δέχεται τήν
έπίθεσιν τού άσχημονοΰντος καί ένος φίλου του 20ετοΰς. 'Η κατάληξις στο τμή
μα φυσικά, δπου άποδεικνύεται μέθη τών νεαρών καί ιδίως τού Ν .Σ. Σπάζει μέ λί
θους τις προθήκες κοσμηματοπωλείου τής λεωφόρου Πανεπιστημίου καί έμπορικοϋ καταστήματος τής οδού Σταδίου ό Ν.Δ. τών 32 έτών, διά νά «έκδικηθή τήν
κοινωνίαν», δπως ισχυρίζεται, έπειδή... στερείται χρημάτων. Μάλλον δμως στήν
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τρομερή Ίουλιανή ζέστη καί μάλιστα της 15.30 ώρας πού έλαβε χώραν ή πράξις
του, πρέπει ν’ άποδοθοΰν τα αίτια. Ρίπτεται άπ’ το πρώτον δροφον τοϋ Α ' άστυνομικοϋ τμήματος καί κατά τήν ώραν πού ήσυχα-ήσυχα άνεκρίνετο διά κλοπήν, ό
οικοδόμος Ε.Μ. των 24 ετών μέ σκοπόν νά αύτοκτονήση. Αιτία οί τύψεις, άλλά ευ
τυχώς πού τραυματίζεται μόνον. Ε πιτίθεται λαΰρος άπό ερωτισμόν ό φοιτητής Β .Ρ.
τών 35 ετών, νύκτωρ καί μέ πάσαν προφύλαξιν παρεισφρύων στο κρεβάτι τού ξε
νοδοχείου της, κατά νεαράς Άμερικανίδος καθηγητρίας. ’Αφυπνίζεται έκείνη, άμύνεται καί κραυγάζει, καί ή κατάληξις στο τμήμα μέ τρεις κατηγορίες. Διατάραραξις οικιακής ειρήνης, Έξύβρισις εργω καί λόγω, Παρ. Ν.Δ. 4000/59 περί «τεντυμποϊσμοϋ». Παραλαμβάνει ό Ι.Κ. τών 24 έτών δεκαεπταέτιδα λαϊκή τραγουδί
στρια, τις πρωινές ώρες, νά τήν μεταφέρη στήν κατοικία της μέ τό ταξί του. Τήν
οδηγεί σέ ερημικό μέρος καί μεθυσμένη όπως είναι τήν βιάζει, όπως καταγγέλλει
έκείνη. ’Επιτίθεται μέ κατσαβίδι ό Γ.Α. τών 51 έτών καί τραυματίζει στον λαιμόν
τήν σύζυγον σοβαρώς. Δι’ δ καί συλλαμβάνεται. Ά ντιθέτως, καιροφυλακτεΐ ή Μ.Χ.
τών 28 έτών καί άπειλεί νά παραμορφώση μέ καυστικόν ύγρόν τό πρόσωπον τού έν
διαστάσει συζύγου. Δ ι’ δ καί συλλαμβάνεται έπίσης. Μεσολαβεί φιλικώς ένας χρι
στιανός στον Πειραιά νά διευθετηθή διαφορά συμπλεκομένων, οπότε δέχεται ομα
δικήν έπίθεσιν τοϋ Θ.Μ. τών 19 έτών καί πέντε άλλων συνεργών του. Διακομίζε
ται στο νοσοκομεΐον μέ σοβαρά τραύματα διά λίθων, μαχαίρας καί γρονθοκοπημάτων. Συναντά ό Ι.Β. τών 33 έτών τον πεντηκονταετή φίλον του έξω τής κατοικίας
του, ώρα 4η πρωινή, καί τον «φιλοδωρεί» μέ πολλές μαχαιριές. Πιστεύει, ό δρά
στης, δτι τό θύμα είχε σχέσεις μέ τήν σύζυγόν του καί μετέβαινε νά τήν έπισκεφθή
δταν αύτός έφευγε γιά τή δουλειά του. Τό περίεργο είναι δτι τά αίτια καί τις συν
θήκες τραυματισμού ομολογούν ό δράστης καί ή ύποπτος σύζυγος, ένώ τό θύμα άρνεΐται μέ πείσμα πάντα ταΰτα καί ούδέν καταθέτει περί τής έναντίον του έπιθέσεως.
'Ο δηγεί τό κλεμμένον Ι.Χ. 40031 έπιβατικόν ό Κ.Κ. τών 25 έτών, τό περιπολικόν
τής ’Αμέσου Δράσεως τον καταδιώκει καί τον αναγκάζει υστέρα άπό πολλά νά παραιτηθή τής άσκοπης φυγής. Συλλαμβάνεται καί ομολογεί άλλες πέντε κλοπές Ι.Χ.
αυτοκινήτων, τά οποία ό άνθρωπός μας έχρησιμοποιοΰσε ώς «πειρατικά» γιά λίγο
καί υστέρα τά έγκατέλειπε κ.λ. κ.λ.
κ

, ***

Α \.ά π ω ς έποχική καί συμπτωματική άνοδος τών τροχαίων μας δυστυχημάτων.
Μία σύγκρουσις λεωφορείων στήν λεωφόρο Συγγροΰ μέ 15 τραυματίας. Μία τετρα
πλή σύγκρουσις τεσσάρων Ι.Χ ., στήν Συγγροΰ έπίσης, μέ οκτώ τραυματίας. "Αλλη
σύγκρουσις Ι.Χ. μέ λεωφορεΐον στήν ίδια λεωφόρον μέ τρεις νεκρούς. ’Εν τώ μετα
ξύ παρατηρούνται άθρόαι παραβάσεις τού Κ.Ο.Κ. καί αύστηραί ποιναί έπιβάλλονται σέ οδηγούς ταξί καί περισσότερον σέ οδηγούς δικύκλων καί τρικύκλων. Μέγας
ό δημοσιογραφικός θόρυβος γιά τήν έλλειψιν σιγαστήρος στις μοτοσυκλέττες καί
τήν δλως έπικίνδυνον όδήγησιν τών πάσης φύσεως δίτροχων καί τρίτροχων, χαρα
κτηριστικόν δέ έπί τούτου τό εξής σχόλιον πρωινής μεγάλης έφημερίδος άπό τό
πλήθος τόσων άλλων όλων τών έφημερίδων: «Έπεβλήθησαν άθρόως αύστηραί ποιναί εις οδηγούς μοτοσυκλεττών .πού έκυκλοφοροΰσαν χωρίς σιγαστήρα τού κινητήρος τού δίτροχου των. ’Αλλ’ άπό τά σατανικά αυτά μηχανήματα πού προμηθεύουν
νεκρούς εις τά κοιμητήρια, τραυματίας εις τά νοσοκομεία καί πελατείαν εις τούς
νευρολόγους, δέν θ’ άπαλλαγή ίσως ή πόλις τών ’Αθηνών, έάν δέν άπαγορευθή τε
λείως ή εισαγωγή των ή αν δέν γίνεται οριστική κατάσχεσίς των δταν οΐ οδηγοί των
διαταράσσουν τήν κοινήν ήσυχίαν. ’Επαναλαμβάνω τήν διαβεβαίωσιν δτι καμμία πό
λις τού κόσμου δέν έχει τόσες μοτοσυκλέττες δσες έχουν αί Άθήναι-—ακόμη οδτε
έκεΐναι δπου ύπάρχουν τά έργοστάσια τής κατασκευής των».
Καί ένα άλλο σχόλιον άπογευματινής έφημερίδος, έν σχέσει μέ τά τροχαία
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ζητήματα άλλα καί γενικωτέρου ενδιαφέροντος αυτό. Τό παραθέτω χωρίς σχόλια
καί μόνον γιά να καταδειχθή πώς βλέπει ένα μέρος του κοινού τις άστυνομικές καί
ευρύτερα όλες τις ένέργειες κρατικών υπαλλήλων: «Εις τό Ρότερνταμ της Όλλαν»δίας, γράφει ό σχολιαστής, άπήργησε προ ήμερών ή Τροχαία. Καί ξέρετε μέ ποιόν
«τρόπον; ’Ό χ ι έγκαταλείποντες την ρύθμισιν της κυκλοφορίας, άλλ’ άντιθέτως έφαρ«μόζοντας κατά γράμμα τάς τροχονομικάς διατάξεις. Τό άποτέλεσμα ήτο να «μπλο«καρισθοϋν» συντόμως όλοι οί δρόμοι καί νά μη μπορή κανείς κάτοικος τής πόλεως
»νά πάη στη δουλειά του. Στοιχηματίζω ότι τό ίδιον θά συνέβαινεν εις οίονδήποτε
«τομέα τής δημοσίας ζωής αν έπεχείρει κανείς νά έφαρμόση κατά γράμμα τάς κει«μένας διατάξεις. 'Η σύγχρονος νομοθεσία είναι τόσον περίπλοκός, ώστε μόνον κά«πως ή χαλαρά έφαρμογή της καθιστά άνεκτήν τήν ζωήν...».
***
ομίζω ότι δεν υπάρχει στατιστική μας πού νά δείχνη μέ τόσες λεπτομέρειες
τά στοιχεία τής έγκληματικότητος όσον τά προσφέρει ή κατωτέρω στατιστική τών
'Ηνωμένων Πολιτειών ’Αμερικής έτους 1962. Είμαι ωστόσο βέβαιος ότι γιά τήν
δική μας έγκληματικότητα ισχύουν, παρά τά άλλεπάλληλα τελευταία κρούσματα
πού φανερώνουν κάποιαν άνοδον ίσως, έκεΐνα πού έσημείωσα στά «Εικοσιτετράω
ρα» τοϋ προηγουμένου τεύχους. "Οτι δηλαδή έχομε τήν μικρότερη έγκληματικότη
τα έν συγκρίσει μέ όλες τις πρωτεύουσες τής Εύρώπης καί τις Πολιτείες τής ’Α 
μερικής. Στήν συνέχεια τής στατιστικής καί τοϋ τηλεγραφήματος πού παρέθεσα
στο σχετικό σημείωμα τοϋ 244 τεύχους τών «’Αστυνομικών Χρονικών» γιά τήν
έγκληματικότητα τής ’Αγγλίας καί ιδίως τοϋ Λονδίνου, ιδού τώρα ώρισμένα στοι
χεία τής στατιστικής Η .Π .Α . πού αύτές τις ήμέρες έδημοσιεύθησαν έδώ. ’Αναφέ
ρει ό διευθυντής τοϋ ’Έ φ Μπί "Αι κ. ’Έντγκαρ Χοΰβερ σέ ειδικήν έκθεσίν του προς
τον υπουργόν δικαιοσύνης τά άκόλουθα γιά τό 1962: Ά ν ά τέσσαρα λεπτά σημειοϋται στις Η .Π .Α . καί μία έγκληματική ένέργεια. Είδικώτερον λαμβάνουν χώραν:
"Ενας φόνος κάθε ώρα, ένας βιασμός κάθε μισή ώρα, μία ληστεία κάθε 6 λεπτά, μία
ένοπλος έπίθεσις κάθε 4 λεπτά, μία κλοπή αύτοκινήτου κάθε 1,5 λεπτό, μία άπάτη κάθε λεπτό, μία διάρρηξις κάθε μισό λεπτό κ.λ. κ.λ. Κατά τό 1962 έσημειώθη
άνευ προηγουμένου ρεκόρ έγκληματικότητος μέ 2.048.370 έγκλήματα, άναλύεται
δέ ό έκπληκτικός αύτός άριθμός ως έξής καί έν συγκρίσει μέ τό 1961: Διαρρήξεις
892.800 (αΰξησις 5 % ). ’Απάται 539.900 (αΰξησις 8 % ). Κλοπαί αύτοκινήτων 356.
100 (αυξησις 9 % . "Ενοπλοι έπιθέσεις 139.600 (αυξησις 5 % ). Ληστεΐαι 95.260
(αΰξησις 4 % ). Βιασμοί 16.310 (αυξησις 2 % ). Φόνοι 8.400 (μείωσις κατά 2 % ).
’Έναντι τοϋ 1961 ή έγκληματικότης τών νέων παρουσιάζει αΰξησιν 9 % . ’Εκείνο
όμως πού τονίζει περισσότερον τήν αλματώδη αΰξησιν τής έγκληματικότητος είναι
τό οτι, ένώ ό άριθμός τών Η .Π .Α . ηύξήθη τά τελευταία πέντε χρόνια κατά 7% ,
οί έγκληματικές ένέργειες ηύξήθησαν κατά 27% .
*
Π

Ν

ολύ ελάχιστα καί πάλιν άπό τον τεράστιον όγκον τής ξένης άστυνομικής είδησεογραφίας δύο δεκαπενθημέρων:
* «Λύχνου σβεσθέντος πάσα γυνή όμοια», ήτο τό έμβλημα μιάς «Λέσχης ορ
γίων», γραμμένο πάνω σέ μία μεγάλη σανίδα μέ τήν φλόγα ενός κεριοϋ, σέ παμπά
λαιο πύργο τοϋ Μονμπάρ τής Γαλλίας. "Οταν ή άστυνομία έπέδραμε στο έρημικόν
δάσος όπου εύρίσκετο ή λέσχη, κατέλαβε δεκάδες άνηλίκων ζευγαριών νά έπιδίδωνται σέ όργια υπό τό φώς κηρίων ή σέ τέλειο σκοτάδι. Κατέλαβε έπίσης πλήθος προ
αγωγών εις τό έργον. Σαμπάνια, έκλεκτά κρασιά τής περιοχής, ξέφρενοι χοροί καί
μετά έρως χωρίς κανένα περιορισμό στά χαλάσματα τοϋ πύργου. Τό τέλος τών ορ
γίων έγράφη στις 14 ’Ιουλίου, ήμέραν τής έθνικής έορτής τών Γάλλων, όταν ένας
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μεθυσμένος νεαρός της λέσχης κατατσακίσθηκε μέ τό αύτοκίνητό του σέ μεγάλο
γκρεμό καί έκινητοποιήθηκε ή ’Αστυνομία.
* Τέσσερες μικρές, ηλικίας 8-13 έτών, έστραγγάλισε μέ τα χέρια του ό άνώμαλος δολοφόνος Λήοπολντ Ντάϊον, 43 έτών, στο Κεμπέκ τοϋ Καναδά. Τις έπλησίαζε λέγοντας δτι είναι έπιστήμων καί διεξάγει έρευνες σχετικές μέ τά παιδιά τοϋ
Καναδά, ζητούσε να γδύνωνται σιγά, τις φωτογράφιζε γυμνές καί ακολούθως τις
έβίαζε πριν τις στραγγαλίση. Οί τέσσερες αυτές δολοφονίες έγιναν ’Απρίλιον καί
Μάϊον, άπεκαλύφθησαν δέ μετά πάροδον δύο μηνών διότι ό δολοφόνος έθαβε τά θύ
ματά του.
* Θρασυτάτη ληστεία τών έπιβατών τραίνου έλαβε χώραν στο Μπροϋκλιν της
Νέας 'Τόρκης. Τρεις νεαροί προσωπιδοφόροι, μιμούμενοι προβληθεϊσαν καί εδώ
ταινίαν τύπου «Ούέστερν», εΐσήλθον σέ ένα βαγόνι καί προέτειναν ό ένας περίστροφον, ό δεύτερος βραχύκαννον κυνηγετικόν δπλον καί ό τρίτος... μίαν μεγάλην χαρτοσακκούλαν. Έ ντρομοι οί έπιβάται τοϋ βαγονιού εκείνου καί δύο άλλων έρριξαν
στην χαρτοσακκούλα χρήματα, κοσμήματα, ωρολόγια κ.λ., συνήλθαν δέ καί ειδο
ποίησαν την ’Αστυνομία δταν τό τραίνο είχε σταθμεύσει στον προορισμό του καί
είχαν έξαφανιισθή οί τρεις κακούργοι.
* Δύο «καλόγηροι» μπήκαν σέ μία τράπεζα τοϋ Μοντεβίδεο, άνέσυραν κά
τω άπό τά ράσα των περίστροφα καί κατώρθωσαν νά διαφύγουν άφοϋ συναπεκόμισαν τό ποσόν τών 100.000 γαλλικών φράγκων.
* 'Ένας πραγματικός «δράκουλας» στην Μπορντώ τής Γαλλίας, γέμισε πλη
γές μέ σουγιά τό γυμνό σώμα μιάς «άρτίστας» 22 έτών, στο ιδιαίτερον νυκτερινού
κακοφήμου κέντρου. ’Ακολούθως ώργίασε πάνω στο οίκτρά παραμορφωμένο σώμα
καί ήπιε δσο αίμα μπορούσε. Οί άστυνομικοί πού τον συνέλαβαν είδαν μέ φρίκη τό
πρόσωπόν του νά είναι γεμάτο αίματα καί τον ακόυσαν νά ψιθυρίζη τρέμοντας: «Τό
αίμα!... Είναι γλυκό τό αίμα!... Είναι ωραίο!...» Συνεχείς μεταγγίσεις πού έγιναν
στο θϋμα ίσως νά τοϋ έσωσαν την ζωή.
* «Πάλιν οί φίλοι τών παιδιών έρχονται νά μάς κάνουν φάρσα. Μπράβο !
Μπράβο !», είπαν οί προσκεκλημένοι σέ «μπριτζ» κοσμικής κυρίας τών Παρισίων
βλέποντας μία ομάδα νεαρών γκάγκστερς μακιγιαρισμένων καί μέ περίστροφα στά
χέρια. Καί άρχισαν νά γελούν μέ την καρδιά τους γιά τό «έπιτυχημένο άστεΐο»,
πλήν σύντομα έπείσθησαν δτι ή «φάρσα» ήτο κάτι άλλο. Διότι ύπεχρεώθησαν με
ταξύ «κεράσματος» ποτών καί γλυκών στά «παιδιά» νά σηκώσουν ψηλά τά χέρια,
ή δλη δέ «ευθυμη ιστορία» έκλεισε μέ την άναχώρησιν τών ληστών υστέρα άπό άφαίρεσιν κοσμημάτων 70.000 γαλλικών φράγκων καί πολλών χιλιάδων εις χρήματα.
* Κατελήφθη άπό «άμόκ» ό νέγρος Ρίτσαρντ Κόλμαν, στο Λίντεν τής Ν. 'Υερσέης, δταν ή σύζυγος τόν άπείλησε δτι θά τον έγκαταλείψη. Έφόνευσε άμέσως
λοιπόν σύζυγον καί γυναικαδέλφην, έβγήκε στον δρόμο καί έφόνευσε άλλα τρία άτο
μα πυροβολώντας κατ’ άγνώστων, έτρομοκράτησε έπί τέσσερες ώρες μίαν οικογέ
νειαν λευκών καί διέφυγε παίρνοντας ώς δμηρον μίαν 18έτιδα την οποίαν έβίασεν
έπανειλημμένως. Συνελήφθη καί είπε δτι «λυπάται», δέν ήξερε τί έκανε καί δτι
γιά δλα πταίει τό ποτό. «Γιά δλα πταίει τό ποτό» είπε καί ό εύγενής καί συνήθως
μαλακού χαρακτήρος Τζαίημς Λίττλ, ηλεκτρολόγος τής Ν. Ύόρκης, δταν άφοϋ έπήρε τρία περίστροφα καί έρριψε εξήντα βολάς κατά όμάδος άστυνομικών, έτραυμάτισε
δύο άθώους διαβάτας καί πυροβόλησε μέ μανίαν καταστήματα καί τό διαμέρισμά
του, παρέδωσε τά δπλα καί συνελήφθη άπό τούς άστυνομικούς.
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ «X »

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

<& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Β.Δ. προήχθησαν: 1) ό υγειονομικός αξιωματικός ’Αστυνόμος Α ' τάξεως κ. Νικόλαος Αίλιανός, κατ’ έκλογήν, εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Β ' τάξεως καί 2) ό ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Γεώργιος Σέττας, κατ’ άρχαιότητα, εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Α ' τάξεως, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών
οργανικών θέσεων.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεων τοΰ κ. Υφυπουργού έπί τ ώ ν ’Εσωτερικών, προήχ
θησαν οί κάτωθι: 1) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β ' τάξεως, κατ’ έκλογήν,
ό Ύπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος καί 2) εις τον βα
θμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, κατ’ έκλογήν, ό Άρχιφύλαξ κ. Θεόδωρος Λυκόπουλος
καί κατ’ άρχαιότητα οί Άρχιφύλακες κ.κ. Στυλιανός Κατσιβαρδάκος καί Γεώρ
γιος Γεωργόπουλος.
*
AMQIBAI ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
-—Δ ι’ άποφάσεως τοΰ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών, έχορηγήθη υλική άμοιβή εις τούς ’Αστυφύλακας κ.κ. Βασίλειον Γκότσην καί Βασίλειον Λιούραν, διότι άμφότεροι έπί σειράν ημερών, εις έπιπόνους καί συνεχείς άναζητήσεις καί έργασθέντες
μετ’ έξαιρετικοϋ ζήλου καί φιλοτιμίας, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών έργασίας, έπέτυχον τήν 19ην ώραν τής 5-5-1963 τήν σύλληψιν τού σεσημασμένου κα
κοποιού Χρίστου Κοφινάκη.
Διά τής αυτής άποφάσεως έπηνέθησαν: 1) Ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Παναγιώ
της Θάνος, 2) ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. Κωνσταντίνος Λιολίτσας καί 3 ) ό ’Ανθυπαστυνόμος κ. Νικόλαος Παπακωνταντίνου, διότι ό πρώτος τούτων, ώς προϊστάμενος
τής Υπηρεσίας Διώξεως Διαρρηκτών, κατευθύνας λίαν έπιδεξίως τούς ύπ’ αυτόν
υπαλλήλους, οί δέ λοιποί ένεργήσαντες τήν σχετικήν προανάκρισιν έμπεριστατωμένως καί μεθοδικώς, έπέτυχον τήν έξιχνίασιν τών ύπό τού άνωτέρου κακοποιού διαπραχθεισών κλοπών δι’ άπασχολήσεως εις βάρος γυναικών δημοσίων γραφείων
κλπ. θέσαντες ούτω τέρμα είς τήν κακοποιόν δράσιν του καί προκαλέσαντες τά ευ
μενή σχόλια τού άθηνάϊκοΰ τύπου ύπέρ τής ’Αστυνομίας.
*
Ε Γ Γ Ε Ν Ε ΙΣ ΔΩ ΡΕΑ Ι
1) Ύ πό τού τέως Ύπαστυνόμου Α ' κ. Ρώση Δημητρίου κατετέθησαν είς ’Ε 
θνικήν Τράπεζαν καί είς πίστωσιν τοΰ λογαριασμού τοΰ Ε .Τ .Τ .Α .Π . δραχμαί πεντακόσιαι (500) είς μνήμην τής άποβιωσάσης συζύγου του Χαρικλείας.
2) Ύ πό τού κ. Παύλου Κοντέλη, διευθυντοΰ τής έπί οδού Πατησίων 45 Α.Ε.
«Κοντράκτορ» κατετέθησαν είς ’Εθνικήν Τράπεζαν καί είς πίστωσιν τοΰ λο
γαριασμού τού Ε .Τ .Τ .Α .Π . δραχμαί πεντακόσιαι (500).
3) Ύ πό τού ομογενούς κ. Βοσκάκη Δημοσθένους κατετέθησαν είς ’Εθνικήν Τρά
πεζαν καί είς πίστωσιν τοΰ λογαριασμού τού Ε .Τ .Τ .Α .Π . δραχμαί χίλιαι τετρακό
σια'. ένενήκοντα δύο καί 50 (1492,50).
4) Ύ πό τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας κατετέθησαν είς πίστωσιν τού λογαριασμού τού Ε .Τ .Τ .Α .Π . δραχμαί τριάκοντα χιλιάδες (30.000), ϊνα
διατεθώσι διά τάς παιδικάς κατασκηνώσεις.
5) Ύ πό τοΰ έν Γερμανία διαμένοντος Gyridi Theofilou κατετέθη
σαν είς πίστωσιν τοΰ λογαριασμού τού Ε .Τ .Τ .Α .Π . 10 μάρκα γερμανικά, ήτοι
δραχμαί 74.70.
6) Ύ πό τών άδελφών Λικιαρδοπούλου κατετέθησαν είς πίστωσιν τοΰ Λογα
ριασμού τού Ε .Τ .Τ .Α .Π . δραχμαί 20.000, ϊνα διατεθώσι διά τάς παιδικάς κατασκη
νώσεις.
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